rnstuukcj a glosowania korespondencyj
nego

l.

Wyborca otrzyrrruje pakiet wyborczy
zawieraj4cy;
l) zaadresoynE kopertE,*rltn4;
2) karrq do glosowania;'
l-) kgnerte na kartg do glosowania;
4) o$wiadczenic o-osob-irtyrn itajnyrn
oddaniu glosu;
5) niniejszq insrrukcjg.

ilffi#ierac
l&!-Hllillli;ll"-.11ryi,Tr*ilHl;
^ Na
2'
karcie do glosowinia wyuorca ;9;;.i!'"-r,**

3'

*porob okre$lony w informacii
znajduj4cej sig w dolnej czgsci karry
do;lo-;;ania.-Nale2y pamigtad, ze
znakieir
dwie linie przecinalqce sie
,it'.Eui. lratki
na oddanie
Po oddaniu glosu nalczy kar4 do glosowania
umiedcld
kopercie oznaczone.i
na kaftE do glosowania'll. toperte- te zakleid.
"Kopefia
NiezJkr-eJenie
koperry
na karfg do grosowanra sporvoduj
e, he
gto*or"oiiu w niej sig
do
znajduj4ca nie bgdzie uwigrgdnt"." pr"v urtataniri
grosowenia.
gtostiwania nie'wtiaoa sie o$wiadr"""iu
o osobistym

*

;f;-J:

pulii"iinej
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Zaklejon4 koryerte na kartg do grosownnia nare,y
yotyc
eaadresowanej na adres obwodoliej komisji
wyhorrzei

f

7

'

do koperry zwrotnej

Do koperty zwrotnei nalei:y telrte. wlod'e
oS*irO.irnie o osobistym i taj+ynr
oddaniu glosu. Ptzed wlozeniem odwiaddzeni*
na nim
miejscowosd dnt€ jego sporzqdzenia ;;;-;;urnorpcznie
je
podpisac. .Ielrli
wyborca nie mozc lub nie umie )*ozyc podfisu,
os*iurt"ruri* poipi*ujc za niego
inna osoba pruez niego_upowaariona, ,rviq.'o gm
waniankg obok podpisu;
w takim przypadku osoba unowlznitll *pru;9
rdryni_et nazwg miejscowo$ci
i datg sporz4dzenia o$wiadczenia. xiewtoteiic
oswiaoczeniJ do koperty
zwrotnej lub niepodpisanie go spo'rvoduje, te
karta rlo glosowania nie bgdzie
llzgledniona prry ustalan i u wynikOw giorowania.
Kopertg zwrotn4 nalezy zakleii i nadae niadr"s
oLyoqolej kornisji wyborczej.
Nadanie toptP zwrotnej mo2e nast4piri w dowolnej
placdwce i;u.rty polskiei
na terenie krajl najp6lniej na cztery ini
przed dniem grosowani.r & h& terenie
gnriny, w krdrej wyborca,ijqty jesl_yrejestrze
wybor6w- *:ooZii.l n" trzy dni
przed dnienr glosowania.

i
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5.

r*wniez'akradks na kurte

uh umiarkowanym

i" t"prnv;d;isa6

--l
Wyborca
niipelruoprur*f
z,nacznym
.
stopni u niepernosprawno$ci iozrnaipo- ir;
na- fizy dni pg.ed

dniem glosowania prtekazad kop*!'zwrotnq przecsta*icierowi"Foczty
polskiej,
w miejscu zamieszkania" jezeli z,giosi takq potrzebg przy
odbieraniu pakietu
wyborczego.
wyborca moze przgd dniem glosowania osobiscie
dostarczyri kopeng zwrotn4
do urzgdu gminy, do ktdrego
zamiar gtn*o*rnia ror"spondency.jnego,
"gtTllw godzinach iego urzEdowania,wyborca *Jz. tak2e w aniu glosowania.
do cza'su jego tnkoficz'enia, osobifcie dostarczyitportg
do obwodowoj
konrisji wyborczej wskazanej na koperci*
"*r.rt,r-rl

"-rJiei.

