
INFORMACJA 

o wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

 

1. Głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przeprowadzone w dniu 

10 maja 2015 r. 

Jeżeli w wyborach, o których mowa wyżej, żaden z kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej 

nie uzyska więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, w dniu 24 maja 2015 r. zostanie 

przeprowadzone ponowne głosowanie. 

2. Lokale wyborcze w dniu głosowania czynne będą w godzinach 7
00

 – 21
00

 

3. Numery i granice obwodów głosowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych w tym 

lokale wyborcze dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz lokale wyborcze właściwe 

do głosowania korespondencyjnego zostaną podane do wiadomości publicznej w Obwieszczeniu 

Burmistrza Miasta i Gminy Łasin  najpóźniej w dniu 10 kwietnia 2015 r.  

4. W wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej kandydatów zgłaszają komitety wyborcze. 

Wykaz utworzonych komitetów wyborczych w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej zawiera Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 marca 2015 r. o 

zarządzonymi na dzień 10 maja 2015 r. stanowiąca załącznik do niniejszej informacji. 

5. W wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborcy głosują na kandydatów zgłoszonych 

przez komitety wyborcze. Wykaz kandydatów na Prezydenta RP zostanie podany do publicznej 

wiadomości w Obwieszczeniu Państwowej Komisji Wyborczej najpóźniej w dniu 20 kwietnia 

2015 r. 

6. Wyborca niepełnosprawny może głosować w lokalu wyborczym przy użyciu nakładki na kartę do 

głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a. W dniu wyborów obwodowa komisja wyborcza 

wraz z kartą do głosowania wyda wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, nakładkę na tę 

kartę. Po oddaniu głosu wyborca obowiązany jest zwrócić komisji obwodowej nakładkę na kartę. 

Wyborca niewidzący, na swój wniosek zgłoszony do wójta (burmistrza, prezydenta miasta), może 

otrzymać publikację Państwowej Komisji Wyborczej pn. „Informacja o uprawnieniach wyborców 

niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta RP” sporządzoną w alfabecie Braille’a. 

7. Wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 

oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat – mają prawo głosować za 

pośrednictwem pełnomocnika. 
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Zamiar głosowania za pośrednictwem pełnomocnika wyborca zgłasza do wójta (burmistrza, 

prezydenta miasta) gminy, w której jest wpisany do rejestru wyborców najpóźniej do dnia 4 

maja 2015 r., składając pisemny wniosek. 

7. Ponadto wyborca niepełnosprawny może skorzystać z uprawnień przysługujących każdemu 

wyborcy, które ułatwiają wzięcie udziału w głosowaniu, takich jak: 

 głosowanie korespondencyjne – zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego składa 

się do urzędu gminy, najpóźniej do dnia 27 kwietnia 2015 r.,  

 głosowanie w wybranym obwodzie głosowania, w tym obwodzie przystosowanym do potrzeb 

wyborców niepełnosprawnych - wniosek, składa się do urzędu gminy,  w najpóźniej do dnia 5 

maja 2015 r. 

 głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania. 

8. Informacje o przeprowadzanych wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w tym 

dotyczące osób niepełnosprawnych, będą udzielane w: 

Urzędzie Miasta i Gminy w Łasinie, 

adres: Łasin, ul. Radzyńska2, 

pokój Nr 10-12 

w godzinach pracy urzędu od 7:15 do 15:15 , 

lub telefonicznie: 

nr tel. …56 466 5041 w 52, nr fax – u …56 466 5046….., 

bądź drogą elektroniczną: adres email …magdalena.gajewska@lasin.pl…… 

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Łasin 

 

 

 
 


