
 

INFORMACJA DLA WYBORCÓW 
O UDZIALE W GŁOSOWANIU W WYBORACH  PREZYDENTA RP 

W DNIU  10 MAJA 2015R. 
 

Wyborcy zameldowani na pobyt stały na obszarze gminy oraz  wyborcy wpisani do rejestru wyborców  na własny 

wniosek – zostaną z urzędu wpisani do spisu wyborców.  

Wyborcy zameldowani na pobyt czasowy zostaną ujęci w spisach wyborców w miejscu ich zameldowania na pobyt stały. 

Wyborcy, którzy czasowo będą przebywać w dniu wyborów na terenie gminy (w tym wyborcy zameldowani na pobyt 

czasowy) oraz wyborcy nie posiadający żadnego zameldowania, mogą być wpisani do spisu wyborców na własny 

wniosek złożony w Urzędzie Miejskim w Dukli – najpóźniej do dnia 5 maja 2015r. Osoby wpisane do spisu wyborców, 

będą ujęte w tym spisie również w przypadku przeprowadzenia ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów).  

Zaświadczenia o prawie do głosowania poza miejscem stałego zamieszkania wydawane są dla wyborców zmieniających 

przed dniem wyborów miejsce pobytu – najpóźniej do dnia 8 maja 2015r. Wyborca otrzyma dwa zaświadczenia: 

zaświadczenie o prawie głosowania w dniu pierwszego głosowania oraz zaświadczenie o prawie głosowania w dniu 

ponownego głosowania. 

Wyborcy niepełnosprawni mogą głosować w lokalach wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

W tym celu należy złożyć wniosek w Urzędzie Miejskim w Dukli- najpóźniej do dnia 5 maja 2015r. 

Wyborcy (w tym wyborcy niepełnosprawni) mogą głosować korespondencyjnie a także  przy użyciu nakładek na karty 

do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille´a. Wniosek w tej sprawie należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Dukli 

– najpóźniej do dnia 27 kwietnia 2015r. 

Lokale przystosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych i do głosowania korespondencyjnego:  - Dukla 

(Zespół Szkół Nr 1 ul. Kościuszki 13, Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych ul. Trakt Węgierski 8a,  Miejski Ośrodek 

Sportu i Rekreacji ul. Armii Krajowej 1a), Teodorówka (Dom Ludowy), Iwla (Dom Ludowy), Łęki Dukielskie (Zespół 

Szkół Publicznych) oraz Tylawa (Zespół Szkół Publicznych).  

Wyborcy niepełnosprawni posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także 

wyborcy posiadający równoznaczne orzeczenie organu rentowego oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania 

ukończą 75 lat – mają prawo do ustanowienia pełnomocnika do głosowania. Wniosek w tej sprawie należy złożyć                  

w Urzędzie Miejskim w Dukli  – najpóźniej do dnia 04 maja 2015r. 

Spis wyborców udostępniany będzie do wglądu w Urzędzie Miejskim w Dukli /pok.107/pomiędzy 20 kwietnia 2015r. a 

04 maja 2015r. w godzinach pracy urzędu. 
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