
 

 

Terminy wybranych czynności wyborczych 

Uprawnienia wyborców w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego 

zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku 

Czynność wyborcza Termin Uprawnieni 
Miejsce złożenia 

dokumentów 

 

ZŁOŻENIE WNIOSKU         
O DOPISANIE DO SPISU 
WYBORCÓW 

 

 

do 21 maja 

 

                                                             
- Wyborca czasowo przebywający     
w Tczewie poza miejscem stałego 
zamieszkania (miejscem wpisania do 
rejestru wyborców), 

- Wyborca nigdzie niezamieszkały, 

- Wyborca stale zamieszkały za 
granicą, który będzie przebywał         
w Tczewie w dniu wyborów, 

- Wyborca stale zamieszkały w 

Tczewie, który zamierza głosować       

w innym (wybranym przez siebie) 

obwodzie głosowania (np. w lokalu 

przystosowanym do potrzeb osób 

niepełnosprawnych). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urząd Miejski        
w Tczewie 

 ul. 30 Stycznia 1 

 pokój nr 6, parter 

 

                              
ZŁOŻENIE WNIOSKU          
O SPRAWDZENIE DANYCH 
ZAWARTYCH W SPISIE 
WYBORCÓW 

 

od 6 do 20 
maja 

                                                       

Każdy wyborca, w zakresie jego 

danych. 

                              
ZŁOŻENIE WNIOSKU          
O WPISANIE DO 
REJESTRU WYBORCÓW 

 

 

najpóźniej 
20 maja 

 

                                                  
Wyborca, który stale zamieszkuje    
w Tczewie: 

- bez zameldowania na pobyt stały      

w Tczewie,                                              

- nigdzie niezamieszkały (bezdomny),                          

- zamieszkujący pod innym  adresem 

niż jego adres stałego zameldowania   

w Tczewie. 

                              
ZŁOŻENIE WNIOSKU         
O WYDANIE 
ZAŚWIADCZENIA               
O PRAWIE DO 
GŁOSOWANIA 

 

do 24 maja 

                                                  

Wyborca, który zamierza zmienić 

miejsce pobytu przed dniem wyborów. 



 

 

                                
ZŁOŻENIE WNIOSKU         
O SPORZĄDZENIE AKTU 
PEŁNOMOCNICTWA DO 
GŁOSOWANIA 

 

do 17 maja 

 

                                                               
- Wyborca o znacznym lub 
umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności w rozumieniu 
ustawy z dnia  27 sierpnia 1997r.          
o rehabilitacji zawodowej                          
i społecznej oraz zatrudnieniu osób 
niepełnosprawnych 

- Wyborca, który najpóźniej w dniu 

głosowania kończy 75 lat. 

                              
ZGŁOSZENIE ZAMIARU 
GŁOSOWANIA 
KORESPONDENCYJNEGO 

 

do 13 maja 

 

                                                   

Wyborca o znacznym lub 

umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności w rozumieniu 

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.                     

o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnieniu osób 

niepełnosprawnych 

               
Delegatura 
Krajowego Biura 
Wyborczego 
obsługująca 
komisarza 
wyborczego: 

ul. Okopowa 21/27,        
80-810 Gdańsk 

tel.: 58 301 15 10;           
58 305 94 41; 

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeksu wyborczego – Dz.U. z 2019r. poz.684 
 

 


