
 
KOMUNIKAT 

KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE I 
z dnia 23 listopada 2021 r. 

 
o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez 
wyborców niepełnosprawnych oraz podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, 

izolacji lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa w ustawie  
z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1845 ze zm.) a także, którzy najpóźniej  
w dniu głosowania skończyli 60 lat 

 
Na podstawie § 9 pkt 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie 

określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy 
komisarzy wyborczych (M. P. z 2018 r., poz. 246 ze zm.), w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy 
Kolno, zarządzonymi na dzień 30 stycznia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Warm. – Maz. z 2021 r., poz. 4474) podaje się do 
publicznej wiadomości informację o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania 
korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz podlegających w dniu głosowania obowiązkowej 
kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r.  
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845 ze zm.) a także, 
którzy najpóźniej w dniu głosowania skończyli 60 lat 

 
Miejsce przyjmowania zgłoszeń: 
 

Siedziba Komisarza Wyborczego w Olsztynie I  
Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Olsztynie  
Aleja Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn 
(gmach Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, II piętro, pok. 253) 
fax. (89) 527 28 57; e-mail: olsztyn@kbw.gov.pl 

 
Czas przyjmowania zgłoszeń 
 

Zgłoszenia przyjmowane będą codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30. 
 

Termin przyjmowania zgłoszeń dla osób niepełnosprawnych oraz osób, które w dniu 
głosowania skończyły 60 lat upływa 17 stycznia 2022 r. o godzinie 15:30. 
(termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego). 
 
Termin przyjmowania zgłoszeń dla osób podlegających w dniu głosowania obowiązkowej  
kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa w ustawie  
z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1845 ze zm.) upływa 25 stycznia 2022 r. o godzinie 15:30. 
 

(w razie wysłania dokumentów pocztą o dotrzymaniu terminu złożenia zgłoszenia rozstrzyga  
data wpływu przesyłki do Komisarza Wyborczego w Olsztynie I, nie zaś data stempla pocztowego) 

 
 
Informacja dotycząca głosowania korespondencyjnego pod numerem tel. (089) 523 23 48. 
 
 

 
Wzór zgłoszenia w załączeniu. 
 
 

  Komisarz Wyborczy w Olsztynie I        
         

               (-) Mariusz Stachowiak          
 

 


