
Komunikat 
Wójta Gminy Pleśna 

z dnia 19 września 2011 r. 
 

o sporządzenia spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania. 

 
 
 Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.)- 

zawiadamiam wyborców o sporządzeniu spisu wyborców uprawnionych do głosowania w wyborach do Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. 

Spis wyborców jest udostępniany do wglądu w Urzędzie Gminy Pleśna pokój nr 16, (II piętro) do dnia 7 

października 2011 r. w godzinach pracy Urzędu tj. 

poniedziałek: od 8:30 do 16:00 

wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30 

Informacja telefoniczna: (14) 67 98 170 wew. 37 

 

Wyborcy niepełnosprawni mogą głosować w jednym z dwóch lokali wyborczych na terenie gminy 

dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych tj.: 

1) Szkoła Podstawowa w Pleśnej – obwód głosowania Nr 1, 

2) Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna Filia w Janowicach – obwód głosowania Nr 6 

Do dnia 26 września 2011 r. należy złożyć wniosek o dopisanie wyborcy niepełnosprawnego do spisu  

w wybranym obwodzie głosowania. 

 



Wyborcy zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów mogą otrzymać zaświadczenie o prawie do 

głosowania. Z zaświadczeniem można głosować w dowolnie wybranym obwodzie głosowania zarówno w kraju 

jak i za granicą. 

Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć w Urzędzie Gminy najpóźniej do dnia 7 października 2011 r. 

Wniosek można złożyć pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Do odbioru zaświadczenia wyborca 

może upoważnić inną osobę. Wówczas sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienie (może to być 

jeden dokument), w którym wskazuje swoje imię oraz numer PESEL oraz dane osoby upoważnionej do odbioru 

zaświadczenia. Zaświadczenia  wydawane są w Urzędzie Gminy Pleśna pok. Nr 16 II piętro w godzinach pracy 

Urzędu. 

 

Do dnia 4 października 2011 r. wyborcy przebywający czasowo w Gminie Pleśna (tj. poza miejscem 

zameldowania na pobyt stały w tym zameldowani na pobyt czasowy) w okresie obejmującym dzień głosowania 

oraz wyborcy nigdzie nie zameldowani mogą złożyć pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców. Wyborca 

dopisany do spisu wyborców na własny wniosek zostanie z urzędu skreślony ze spisu w miejscu stałego 

zamieszkania.  

Wnioski przyjmowane są w Urzędzie Gminy Pleśna pok. Nr 16 II piętro w godzinach pracy Urzędu. 

 

 
Wójt Gminy Pleśna 

/-/Stanisław Burnat 

 


