
KOMUNIKAT 

Komisarza Wyborczego w Skierniewicach I 

z dnia 20  grudnia 2018 r. 

o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego  

przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach  uzupełniających do Rady Gminy Rawa 

Mazowiecka zarządzonych na dzień 10 lutego 2019 r. 

 

 

 Komisarz Wyborczy w Skierniewicach I  do dnia  28 stycznia  2019 r. (poniedziałek) (termin 

wydłużony na podstawie art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego) do godz.16.00 przyjmuje zgłoszenia 

zamiaru głosowania korespondencyjnego dokonywane przez wyborców  niepełnosprawnych w 

wyborach uzupełniających do Rady Gminy Rawa Mazowiecka zarządzonych na dzień 10 lutego  

2019 r. w okręgu wyborczym Nr 13 obejmującym sołectwo Rogówiec, w skład którego wchodzą 

miejscowości: Rogówiec i Rossocha  oraz sołectwo Wołucza. Zgłoszenia zamiaru głosowania 

korespondencyjnego  dokonywane są na podstawie art. 53 b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks 

wyborczy (Dz.U. z 2018 r. poz. 754,1000 i 1349). 

Zgłoszenia przyjmowane są w siedzibie Komisarza Wyborczego w Skierniewicach I, Delegatura 

Krajowego Biura Wyborczego w Skierniewicach, budynek Starostwa Powiatowego, ul. Konstytucji 3 

Maja 6,  96-100 Skierniewice, pokój 233 (II piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach: od 800 do 

1600 .  

Zgłoszenie  zamiaru głosowania korespondencyjnego może być dokonane ustnie, telefonicznie  

nr telefonów: 46 833-23-68, 832-55-87, pisemnie, telefaksem na nr 46 832- 55- 08 lub w formie 

elektronicznej na adres: ski-biuro@kbw.gov.pl 

W razie wysłania dokumentów pocztą zwykłą o dotrzymaniu terminu rozstrzyga data wpływu 

zgłoszenia do Komisarza Wyborczego w Skierniewicach I.  

Zgłoszenie powinno zawierać: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer 

ewidencyjny PESEL wyborcy niepełnosprawnego, oświadczenie o wpisaniu tego wyborcy do rejestru 

wyborców w Gminie Rawa Mazowiecka w okręgu wyborczym nr 13, oznaczenie wyborów, których 

dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy. 

Do zgłoszenia, dołącza się kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego  

o ustaleniu stopnia niepełnosprawności. 

Jeżeli zgłoszenie będzie  dokonane ustnie (telefonicznie), wyborca musi odrębnie przekazać 

orzeczenie Urzędowi Gminy Rawa Mazowiecka. 

 

Zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego można dokonać na załączonym  

do Komunikatu druku zgłoszenia.  

 

 

 

 

Komisarz Wyborczy 

                     w Skierniewicach I                     

        

       Leszek Steć 
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