
INFORMACJA DLA WYBORCÓW MIASTA PODKOWA LEŚNA  
W SPRAWIE UDZIAŁU W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH  

ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R. 
 

W  związku z wyborami samorządowymi zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r. uprzejmie 

informujemy, że  udział w wyborach w stałych obwodach głosowania wyznaczonych na terenie 

gminy Podkowa Leśna będą mieli mieszkańcy miasta Podkowa Leśna wpisani do rejestru 
wyborców prowadzonego w gminie. Rejestr wyborców obejmuje osoby zameldowane na pobyt 

stały (wpisane z urzędu), a także osoby, które złożyły wcześniej stosowny wniosek o wpisanie do 

rejestru wyborców. Dotyczy to osób zamieszkujących w danej jednostce bez zameldowania w niej 

na pobyt stały, a w tym także osób posiadających meldunek czasowy. Na podstawie rejestru 

sporządza się dla danych wyborów spis wyborców. 

Przepisy nie wskazują terminu, do którego najpóźniej wniosek o wpisanie do rejestru wyborców 

musi zostać złożony, aby wyborca mógł wziąć udział w wyborach. Jednakże należy mieć na uwadze, 

że burmistrz miasta ma 3 dni na rozpatrzenie wniosku. Wniosek należy złożyć w godzinach pracy 

Urzędu Miasta Podkowa Leśna, pok. nr 7. 

Wyborca ma także prawo dopisania się do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie 

głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania (art. 28  

§ 1 pkt 1 Kodeksu wyborczego). Dopisanie wyborcy do spisu wyborców dopuszczalne jest wyłącznie 

na obszarze okręgu wyborczego właściwego dla jego stałego zamieszkania. Termin złożenia 
wniosku o dopisanie do spisu wyborców upływa w dniu 16 października 2018 r., a przed ponownym 

głosowaniem – w dniu 30 października 2018 r. Wniosek należy złożyć w godzinach pracy Urzędu 

Miasta Podkowa Leśna, pok. nr 7. 

Uprawnienie do głosowania korespondencyjnego przysługuje wyborcom niepełnosprawnym  

o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Termin zgłoszenia zamiaru 
głosowania korespondencyjnego upływa w dniu 8 października 2018 r. Termin zgłoszenia zamiaru 

głosowania korespondencyjnego w II turze, w przypadku niezgłoszenia zamiaru przed pierwszym 

głosowaniem, upływa dnia 25 października 2018 r. Zgłoszenia dokonuje się Komisarzowi 

Wyborczemu w godzinach pracy delegatury Krajowego Biura Wyborczego obsługującego 

Komisarza Wyborczego (Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa). 

Uprawnienie do głosowania przez pełnomocnika przysługuje wyborcy niepełnosprawnemu oraz 

wyborcy, który najpóźniej w dniu głosowania ukończy 75 lat. Termin złożenia wniosku  
o sporządzenie aktu pełnomocnictwa upływa w dniu 12 października 2018 r. Termin złożenia 

wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa w II turze, w przypadku niezłożenia wniosku przed 

pierwszym głosowaniem, upływa dnia 26 października 2018 r. Wniosek należy złożyć w godzinach 

pracy Urzędu Miasta Podkowa Leśna, pok. nr 7. Termin złożenia burmistrzowi oświadczenia  
o cofnięciu pełnomocnictwa upływa w dniu 19 października 2018 r. Oświadczenie należy złożyć  

w godzinach pracy urzędu. Po upływie tego terminu oświadczenie takie można złożyć obwodowej 

komisji wyborczej w dniu głosowania w godzinach od 7.00 do 21.00 pod warunkiem, że pełnomocnik 

jeszcze nie oddał głosu. 

Informacji udziela: 

Urząd Miasta Podkowa Leśna, pok. nr 7, tel. 22 759 21 16, e-mail: ewidencja@podkowalesna.pl 

 

Magdalena Radziszewska 

Gł. specjalista w Ref. OSO 

Urzędu Miasta Podkowa Leśna 

 


