
I N F O R M A C J A

Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 25.02.2020 r.

DOTYCZĄCA REALIZACJI UPRAWNIEŃ WYBORCÓW  NIEPEŁNOSPRAWNYCH
             W WYBORACH   PREZYDENTA  RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
                                      ZARZĄDZONYCH NA 10 MAJA 2020 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019 r., poz. 684 z późn.

zm.)  uprzejmie  informuję  o  sposobie  realizacji  uprawnień  wyborców niepełnosprawnych

uprawnionych do udziału w wyborach  Prezydenta  Rzeczypospolitej Polskiej:

1. Prawo do uzyskiwania informacji o wyborach

Niepełnosprawny  wyborca  wpisany  do  rejestru  wyborców  w  naszej  gminie   ma  prawo  do

uzyskiwania  informacji  o:  właściwym dla  siebie   obwodzie  głosowania,  lokalach  obwodowych

komisji  wyborczych  znajdujących  się  najbliżej  jego  miejsca  zamieszkania,  w  tym  o  lokalach

przystosowanych  do  potrzeb  osób  niepełnosprawnych,  warunkach  dopisania  wyborcy  do  spisu

wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce

jego stałego zamieszkania, terminie wyborów oraz godzinach głosowania, komitetach wyborczych

biorących  udział  w  wyborach,  zarejestrowanych  kandydatach   oraz  warunkach  i  formach

głosowania. 

Informacje, o których mowa wyżej, są podawane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie

w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach i Urzędzie Miasta

 i Gminy w Radzyniu Chełmińskim.

Informacje  o  wyborach  są  także  przekazywane  osobie  niepełnosprawnej,  na  jej  wniosek,

telefonicznie lub w drukowanych materiałach informacyjnych, w tym w formie elektronicznej.  

We wniosku, o którym mowa, podaje się: nazwisko, imię (imiona) oraz adres stałego zamieszkania.

Informacje można uzyskać w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński  

tj. 715- 1515 (od poniedziałku do piątku) w biurze nr 1,

nr tel. 56 6886001, 56 6886010 (wew. 151)

adres e-mail: sekretarz@radzynchelminski.eu 



Nr faksu:  56 6886001 wew. 132

2. Prawo do głosowania przez pełnomocnika

Prawo do ustanowienia pełnomocnika do głosowania mają:

• wyborcy, którzy w dniu głosowania ukończą 75 lat,

• wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 

511, z późn. zm.), w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1.  całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do 

samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.

о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270);

2. niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy 

wymienionej w pkt 1;

3. całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej

w pkt 1;

4.  zaliczeniu do I gruру inwalidów;

5.  zaliczeniu do II grupy inwalidów; 

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym 

przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Akt  pełnomocnictwa  do  głosowania  sporządza  się  na  wniosek.  Wnioski  o  sporządzenie  aktu

pełnomocnictwa  do  głosowania  przyjmowane  są  w  Urzędzie  Miasta  i  Gminy  w  Radzyniu

Chełmińskim, Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9  biuro Nr 1 (parter) w godzinach pracy Urzędu

 tj. 715-1515 od poniedziałku do piątku.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod  nr telefonów: 56 6886001, 56 6886010, 56 6886087

 i wewnętrzny 151.

Termin składania wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania upływa

w  dniu   4  maja   2020  r.  (  poniedziałek).  Termin  złożenia  wniosku  o  sporządzenie  aktu

pełnomocnictwa w ponownym głosowaniu ( II tura) , w przypadku niezłożenia wniosku przed

pierwszym głosowaniem, upływa  15 maja 2020 r. (piątek).
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3. Prawo do głosowania korespondencyjnego .

 Prawo do głosowania korespondencyjnego mają  wyborcy którzy:  

- posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawnościw                        

rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r.  poz. 511 z późn. zm.), w tym także 

wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

 1.  całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do 

samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.

о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270, z późn. 

zm.);

2.  niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy 

wymienionej w pkt 1;

3. całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej

w pkt 1;

4. zaliczeniu do I gruру inwalidów;

5. zaliczeniu do II grupy inwalidów; 

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym 

przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Termin  zgłoszenia  Komisarzowi  Wyborczemu   w  Toruniu  zamiaru  głosowania

korespondencyjnego upływa  w dniu 27 kwietnia  2020 r. (poniedziałek).

Termin  zgłoszenia  zamiaru  glosowania  korespondencyjnego  w  ponownym  głosowaniu  (II

tura) , w przypadku niezgłoszenia zamiaru przed pierwszym głosowaniem, upływa w dniu 14

maja 2020 r. ( czwartek) .

Zgłoszenia  dokonuje się w godzinach pracy delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu 

obsługującej  Komisarza Wyborczego.

Wyborca niepełnosprawny może głosować osobiście w lokalu wyborczym w obwodzie głosowania

właściwym  dla  miejsca  zamieszkania,  może  także  głosować  w  wybranym  przez  siebie  lokalu

wyborczym,  w tym w lokalu  dostosowanym do potrzeb  osób niepełnosprawnych.  W tym celu

powinien złożyć w urzędzie wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie
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obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania.

Termin złożenia wniosku o dopisanie do spisu wyborców upływa w dniu  5 maja 2020r 

(wtorek).

Termin złożenia wniosku o dopisanie do spisu wyborców w  ponownym głosowaniu ( II tura ) ,

w przypadku nie złożenia wniosku przed pierwszym głosowaniem, upływa w dniu

 19 maja 2020 r. ( wtorek).

Wniosek należy złożyć w godzinach pracy urzędu  miasta i gminy tj. od 715 do 1515.

Wyborca niepełnosprawny może  także głosować przy użyciu nakładki na kartę do głosowania 

sporządzonej w alfabecie Braille,a.

                                                                                                                

Burmistrz

Miasta i Gminy

Krzysztof Chodubski
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