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• Termin zgłoszenia komisarzowi wyborczemu zamiaru głosowania                                         

korespondencyjnego upływa w dniu 27 kwietnia 2020 r. (termin wy-

dłużony w związku z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego). 

   

• Termin zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego w po-

nownym głosowaniu (tzw. II tura), w przypadku niezgłoszenia za-

miaru przed pierwszym głosowaniem, upływa w dniu 14 maja 2020 r.   

 

Zgłoszenia dokonuje się w godzinach pracy delegatury Krajowego Biura 

Wyborczego  obsługującej komisarza wyborczego. 

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie 

siedziba Delegatury: 

ul. Sobieskiego 7, 42-200 Częstochowa, (pokój 203) 

numer tel / fax: 

34 324 42 24 

KRAJOWE BIURO WYBORCZE DELEGATURA W CZĘSTOCHOWIE 

godziny urzędowania: 

od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do 15.30 

 

 

 

 

 

  



 

• Termin złożenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) 

wniosku o sporządzenia aktu pełnomocnictwa upływa w dniu 4 

maja2020 r. (termin wydłużony w związku z art. 9 § 2 Kodeksu        

wyborczego).  

• Termin złożenia wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa          

w ponownym głosowaniu (tzw. II tura), w przypadku niezłożenia 

wniosku przed pierwszym głosowaniem, upływa w dniu 15 maja 2020 

   

Wniosek należy złożyć w godzinach pracy urzędu gminy. 

  

• Termin złożenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) 

oświadczenia o cofnięciu pełnomocnictwa upływa w dniu 8 maja 2020 

   

Oświadczenie należy złożyć w godzinach pracy urzędu gminy.  

 

• Po upływie tego terminu oświadczenie takie można złożyć obwodowej 

komisji wyborczej w dniu głosowania tj. w dniu -2-10 maja 202 0r. w 

godzinach od 7.00 do 21.00, pod warunkiem, że pełnomocnik jeszcze 

nie oddał głosu.  

• W przypadku ponownego głosowania (tzw. II tura)termin złożenia 

oświadczenia o cofnięciu pełnomocnictwa upływa w dniu 22 maja 

2020 r.  

Oświadczenie należy złożyć w godzinach pracy urzędu gminy.  

 

• Po upływie tego terminu oświadczenie takie można złożyć obwodowej 

komisji wyborczej w dniu ponownego głosowania tj. w dniu 24 maja 

2020 r. w godzinach od 7.00 do21.00,  pod warunkiem, że pełnomoc-

nik jeszcze nie oddał głosu.  

  

• Termin złożenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) wnio-

sku o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwo-

dzie głosowania, w tym w obwodzie właściwym dla lokalu przystoso-

wanego do potrzeb osób niepełnosprawnych upływa w dniu 5 maja 

2020 r.  

• Termin złożenia wniosku o dopisanie do spisu wyborców w ponow-

nym głosowaniu (tzw. II tura), w przypadku niezłożenia wniosku 

przed pierwszym głosowaniem, upływa w dniu 19 maja2020.r. 

  

Wniosek należy złożyć w godzinach pracy urzędu gminy. 

 

 



Urząd Gminy Miedźno  

ul. Ułańska 25 

42-120 Miedźno 

Tel. 
34 3178100, 34 3178010 

34 3178067, 34 3178077 

Fax: 34 3178030 

Email: ug@miedzno.pl  

Godziny otwarcia: 

pon. 7.30 – 15.30 

wt. 7.30 – 18.00 

sr. 7.30 – 15.30 

czw. 7.30 – 15.30 

pt. 7.30 – 13.00 
 

 

• Wnioski w załączeniu 
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