INFORMACJA
o uprawnieniach wyborców w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
•

Wpis do rejestru wyborców.

Wyborcy stale zamieszkali na obszarze Legnicy bez zameldowania na pobyt stały oraz
wyborcy nigdzie niezameldowani, przebywający stale na obszarze Legnicy mogą być
wpisani do rejestru wyborców, jeżeli złożą w tej sprawie w urzędzie gminy pisemny
wniosek wraz z uzasadnieniem (uprawdopodobnieniem pobytu stałego w danej
miejscowości – np. praca, nauka, rodzina). Wniosek można złożyć w każdym terminie,
jednak należy pamiętać, że wójt ma 3 dni na wydanie decyzji. A zatem, osoby, które
stale zamieszkują na terenie Legnicy, a chcące głosować w wyborach Prezydenta RP,
wniosek taki powinny złożyć najpóźniej w dniu 6 maja 2015 r. w pok. 5 Urzędu Miasta,
ul. Chojnowska 2 (Akademia Rycerska). Jednocześnie informujemy, że osoby, które
zostały wpisane do rejestru wyborców będą każdorazowo ujmowane z urzędu w spisie
wyborców pod adresem, który został wskazany we wniosku.
•

Dopisanie do spisu wyborców.

Wyborca czasowo przebywający w Legnicy, wyborca nigdzie niezamieszkały oraz
wyborca zameldowany stale w Legnicy, który chce głosować w innym obwodzie
głosowania, może być dopisany do spisu w wybranym przez siebie obwodzie
głosowania najpóźniej w piątym dniu przed dniem głosowania. W tym celu do 5 maja br.
musi złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w pok. 5 Urzędu Miasta Legnicy,
ul. Chojnowska 2 (Akademia Rycerska).
Uwaga:

Wyborca zameldowany na pobyt czasowy również musi złożyć wniosek
o dopisanie do spisu wyborców.

• Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania.
Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać
w pok. 5 Urzędu Miasta, ul. Chojnowska 2 (Akademia Rycerska) zaświadczenie
o prawie do głosowania, które upoważnia do głosowania w dowolnym obwodzie
głosowania w kraju i za granicą. Wnioski o wydanie zaświadczenia wyborca może
składać osobiście lub przez pełnomocnika do dnia 8 maja br.
Uwaga:

W przypadku utraty zaświadczenia o prawie do głosowania, niezależnie
od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia,
ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca
zamieszkania.

• Głosowanie przez pełnomocnika.
Wyborca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności albo równoznaczne orzeczenie organu rentowego, jak również
wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania ukończy 75 lat może głosować przez
pełnomocnika. W tym celu należy do dnia 4 maja br. złożyć wypełnione druki
w kancelarii urzędu na parterze (Plac Słowiański 8) lub w pok. 7 Urzędu Miasta,
ul Chojnowska 2 (Akademia Rycerska).

•

Głosowanie korespondencyjne

Każdy wyborca może głosować korespondencyjnie. W tym celu należy zgłosić
deklarację ustnie, telefonicznie na numer telefonu 76 72 12 271, pisemnie na adres
Urzędu Miasta Legnica, Chojnowska 2, faksem na numer 76 72 12 115 / 76 72 21 394
lub w formie elektronicznej na adres dleszczynska@legnica.eu do dnia 27 kwietnia br.
Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia,
numer ewidencyjny PESEL wyborcy, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie
a także wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy albo deklarację
osobistego odbioru pakietu wyborczego. Szczegółowe informacje na stronie
http://pkw.gov.pl//.
Wyborca może również zażądać przesłania wraz z pakietem wyborczym nakładek
do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a.
Jednocześnie informuje się, że wszystkie lokale obwodowych komisji wyborczych
przeznaczone do głosowania dla osób niepełnosprawnych są zarazem lokalami
właściwymi do głosowania korespondencyjnego.

• Głosowanie w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek na karty do głosowania
sporządzonych w alfabecie Braille’a.
Wyborca niepełnosprawny może głosować w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek
na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a. Zamiar głosowania przy
użyciu nakładek powinien być zgłoszony najpóźniej do dnia 27 kwietnia br.
Zgłoszenie może być dokonane ustnie, telefonicznie (76 72 12 271), pisemnie na adres
Urzędu Miasta Legnica, Pl. Słowiański 8, faksem (76 72 12 115 / 76 72 21 394) lub
w formie elektronicznej na adres dleszczynska@legnica.eu.
W dniu wyborów obwodowa komisja wyborcza wraz z kartami do głosowania wyda
wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, nakładki na te karty.
• Głosowanie wyborców niepełnosprawnych.
W dniu 10 maja br. od godz. 10.00 do godz. 17.00 będzie można skorzystać
z transportu dla osób niepełnosprawnych. Potrzebę taką należy zgłaszać w dniu
wyborów telefonicznie pod numerem tel. 76 72 12 100.

