
                                                 Informacja  
o uprawnieniach wyborców w wyborach do Parlamentu Europejskiego 

zarządzonych na dzień   25 maja 2014 roku 
 

Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) posiada: 
 
-   w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej – obywatel polski, 
    który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat oraz obywatel Unii Europejskiej nie będący   
    obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, oraz stale zamieszkuje  
    na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
-   nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu; 
-   nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu; 
-   nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu. 
 
    Głosowanie odbędzie się w dniu 25 maja 2014 r. w godzinach od 7.00 do 21.00 
 
Wyborcy:  
 którzy nie posiadają zameldowania na pobyt stały , a przebywają czasowo na terenie gminy  
 mogą składać wnioski o dopisanie do spisu wyborców w terminie do dnia 20 maja 2014 r.  
 
Wyborcy niepełnosprawni:  
 
-  w terminie do dnia 5 maja 2014 r. mogą zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego,  
   w  tym przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Brailla'e;  
 
-  w terminie do dnia 12 maja 2014 r.:  
-  mogą składać wnioski o dopisanie ich do spisu wyborców w obwodzie głosowania właściwym 
   dla lokalu przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych, 
-  mogą zgłosić zamiar głosowania w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek na karty do    
   głosowania sporządzonych w alfabecie Brailla'e.  
 
w terminie do dnia 15 maja 2014 r. można składać wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa              
do głosowania.  
 
Wnioski, o których mowa powyżej należy składać w Urzędzie Gminy w Radomsku ul. Piłsudskiego 
34 , pokój nr 1  w godzinach  od 7.30 do  15.30 . 
 
Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać  
zaświadczenie o prawie do głosowania. Zaświadczenie może być odebrane za pokwitowaniem, 
osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę, jeżeli w upoważnieniu wskazano nr PESEL osoby, 
której zaświadczenie dotyczy.  
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w Urzędzie Gminy Radomsko 
ul. Piłsudskiego 34, pokój nr 1, najpóźniej w 2.dniu przed dniem wyborów, tj.do dnia 23 maja 2014 r. 
Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony              
ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania. 
 
Spis wyborców będzie udostępniany do wglądu w Urzędzie Gminy w Radomsku ul. Piłsudskiego 34  
pokój nr 1 w terminie od dnia 05.05.2014 r. do dnia 16.05.2014r. w godzinach pracy Urzędu  
od  7.30  do  15.30 . 
Szczegółowe informacje na temat zasad udost ępniania sporz ądzonych spisów, 
wpisania do rejestru wyborców lub spisu wyborców, u dzielenia pełnomocnictwa do 
głosowania, uprawnie ń osób niepełnosprawnych oraz otrzymania za świadczenia o prawie           
do głosowania  mo żna uzyska ć pod nr  tel. 44  683-24-13  w  113  


