
W związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi  na dzień 09 października 2011r. 
Prezydent Miasta Kalisza informuje :

Wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wyborców w danej gminie ma 
prawo do uzyskania informacji o :

1) właściwym dla siebie okręgu wyborczym i obwodzie głosowania ;
2) lokalach obwodowych komisji wyborczych, o których mowa w art. 16 § 1 pkt 3 
Kodeksu  wyborczego  (dostosowanych  do  potrzeb  wyborców niepełnosprawnych), 
znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania wyborcy niepełnosprawnego ;
3)  warunkach  dopisania  wyborcy  niepełnosprawnego  do  spisu  wyborców  w 
obwodzie głosowania, o którym mowa w art. 27 § 1 Kodeksu wyborczego (wyborca 
niepełnosprawny, na jego pisemny wniosek wniesiony do urzędu gminy najpóźniej w 
14 dniu przed dniem wyborów, jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym 
przez siebie obwodzie głosowania spośród obwodów głosowania, w których znajdują 
się lokale dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, na obszarze gminy 
właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania) ;
4) terminie wyborów oraz godzinach głosowania ;
5)  komitetach  wyborczych  biorących  udział  w  wyborach  oraz  zarejestrowanych 
kandydatach i listach kandydatów ;
6) warunkach oraz formach głosowania

Powyższe informacje są przekazywane wyborcy niepełnosprawnemu po podaniu 
przez wyborcę jego nazwiska, imienia (imion) oraz adresu stałego zamieszkania.

Wszelkie  informacje odnośnie spisów wyborców oraz głosowania przez osoby 
niepełnosprawne można uzyskać w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kaliszu przy ul. 
Tadeusza Kościuszki 1a – Biuro Obsługi Interesantów , I piętro, pokój 35, 34, 40, 
41 oraz pod numerem telefonów 62 5049789, 62 5049790
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Wyborcy niepełnosprawni

Wyborca niepełnosprawny, na jego pisemny wniosek wniesiony do urzędu gminy 
najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów, jest dopisywany do spisu wyborców w 
wybranym  przez  siebie  obwodzie  głosowania  spośród  obwodów  głosowania,  w 
których znajdują się lokale, dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, 
na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania.

Wnioski o dopisanie do spisu wyborcy niepełnosprawni, w wybranym przez nich 
obwodzie,  mogą składać  do dnia 25.09.2011r.  w Urzędzie  Stanu Cywilnego w 
Kaliszu przy ul. Tadeusza Kościuszki 1a – Biuro Obsługi Interesantów, I piętro, 
pokój 35 .


