INFORMACJA
o możliwości zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę najpóźniej
w dniu 12 października 2015 r., w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Jabłonna, w
poniedziałki w godzinach: 8.00 – 18.00; wtorki – czwartki w godz. 8.00.16.00, w piątki w
godzinach 8.00-14.00.
Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, faksem lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej. Powinno ono 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 w urzędzie gminy oraz oświadczenie o wpisaniu
wyborcy do rejestru wyborców w gminie Jabłonna. W zgłoszeniu wyborca może zażądać
przesłania mu wraz z pakietem wyborczym nakładki na kartę (lub karty) do głosowania
sporządzonej w alfabecie Braille’a.
Wyborca, nie później niż 7 dni przed dniem wyborów, otrzyma z Urzędu Gminy Jabłonna
pakiet wyborczy, który zostanie doręczony wyłącznie do rąk własnych wyborcy, po okazaniu
dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru. Jeżeli wyborca
we wniosku zadeklarował osobisty odbiór pakietu wyborczego, pakiet ten we wskazanym
terminie będzie możliwy do odebrania w Urzędzie Gminy Jabłonna w godzinach pracy.
Kopertę zwrotną wraz z wymaganą zawartością wyborca może osobiście (okazując dokument
tożsamości) nadać w placówce Poczty Polskiej na adres wyznaczonej do głosowania
korespondencyjnego obwodowej komisji wyborczej najpóźniej:
1) w przedostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wyborów, tj. dnia 22
października 2015 r. – w placówce Poczty Polskiej usytuowanej na obszarze gminy,
w której wyborca ujęty jest w rejestrze wyborców;
2) w trzecim dniu roboczym poprzedzającym dzień wyborów, tj. dnia 21 października
2015 r. – w dowolnej placówce pocztowej Poczty Polskiej.
W przypadku gdy wyborca niepełnosprawny, w momencie doręczenia albo odbierania
pakietu wyborczego, zgłosił potrzebę odbioru od niego koperty zwrotnej, pracownik
Poczty Polskiej odbiera tę kopertę najpóźniej w przedostatnim dniu roboczym
poprzedzającym dzień wyborów, tj. dnia 22 października 2015 r.
Wyborca może przed dniem głosowania osobiście, okazując dokument tożsamości,
dostarczyć kopertę zwrotną do Urzędu Gminy Jabłonna (pokój nr 7, parter), w godzinach
jego urzędowania.
Wyborca może także w dniu głosowania, do czasu jego zakończenia, osobiście, okazując
dokument tożsamości, dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej
wskazanej na kopercie zwrotnej.

