
Głosowanie w lokalu wyborczym przy użyciu nakładki na kartę do 

głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a:  
 

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

sporządzonej w alfabecie Braille’a. w lokalu wyborczym. Zamiar głosowania przy użyciu 

nakładki powinien zostać zgłoszony wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta), najpóźniej 

w 13 dniu przed dniem wyborów. 

W zgłoszeniu należy wskazać obwód głosowania właściwy dla miejsca zamieszkania 

wyborcy. 

Zgłoszenie zamiaru głosowania przez osobę niepełnosprawną, przy użyciu 

nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a, można 

składać do dnia 12.05.2014r. w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu 

Miejskiego w Kaliszu przy  

ul. Tadeusza Kościuszki 1a – Biuro Obsługi Interesantów – I piętro, pokój 

33 lub pokój 38. 
 

* Załącznik nr 9 - Zgłoszenie zamiaru głosowania przy użyciu nakładek Braile'a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZGŁOSZENIE  
zamiaru głosowania przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie 

Braille’a w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych 

na dzień 25 maja 2014 r. 

 

Organ, do którego kierowane jest zgłoszenie 

 

PREZYDENT MIASTA KALISZA 

 

Dane wyborcy 
Imię (imiona): 

Nazwisko: 

Data urodzenia: Numer ewidencyjny 

PESEL 

           

Adres stałego zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wyborczy: 

Dane kontaktowe (telefon, e-mail): 

 

Właściwy dla wyborcy obwód głosowania 

Zaznaczyć właściwe: 

□ obwód miejsca stałego zamieszkania, 

□ obwód wybrany przez wyborcę w trybie art. 27 § 1 Kodeksu wyborczego 

□ obwód wskazany przez wyborcę w trybie art. 28 § 1 Kodeksu wyborczego 

□ obwód wybrany przez wyborcę w trybie art. 30 § 1 Kodeksu wyborczego 

□ obwód utworzony w jednostce, o której mowa w art. 12 § 4 i 7 Kodeksu wyborczego 
Numer obwodu Adres siedziby obwodowej komisji wyborczej (lokalu wyborczego): 

* Niepotrzebne skreślić. 

 

............................................, dnia ......... ................................... 2014 r.  
                      (miejscowość) 

........................................................ 
         (podpis wyborcy) 
 

Adnotacje urzędowe 
Liczba porządkowa wniosku: Podpis przyjmującego wniosek: 

Uwagi: 

 

 

 

Podstawa prawna: 

Art. 40a § 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.). 

Termin złożenia wniosku: 

do 12 maja 2014 r. 
Art. 27. § 1. Wyborca niepełnosprawny, (…), jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania spośród 

obwodów głosowania, w których znajdują się lokale, o których mowa w art. 16 § 1 pkt 3, na obszarze gminy właściwej ze względu na 

miejsce jego stałego zamieszkania. 
Art. 28. § 1. Wyborca przebywający czasowo na obszarze gminy w okresie obejmującym dzień wyborów jest dopisywany do spisu 

wyborców, na jego pisemny wniosek wniesiony do urzędu gminy najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów. 

Art. 30. § 1. Żołnierze pełniący zasadniczą lub okresową służbę wojskową (…), a także ratownicy odbywający zasadniczą służbę w obronie 
cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania są dopisywani, na swój wniosek, do wybranego przez nich spisu wyborców sporządzonego dla 

miejscowości, w której odbywają służbę, z zastrzeżeniem § 2. (…). 

Art. 12. § 4. Rada gminy, (…), tworzy odrębny obwód głosowania w zakładzie opieki zdrowotnej, domu pomocy społecznej, zakładzie 
karnym i areszcie śledczym oraz w oddziale zewnętrznym takiego zakładu i aresztu, jeżeli w dniu wyborów będzie w nim przebywać co 

najmniej 15 wyborców. (…). 

Art. 12. § 7. Można utworzyć odrębny obwód głosowania w domu studenckim lub zespołach domów studenckich (…), jeżeli co najmniej 50 
osób uprawnionych do udziału w wyborach poinformuje na piśmie rektora uczelni prowadzącej dom studencki, lub uczelni (…), o zamiarze 

przebywania w domu studenckim w dniu głosowania. 


