
 

 

 

KOMUNIKAT 

KOMISARZA WYBORCZEGO W CHEŁMIE 

 

z dnia 4 kwietnia 2022 r. 

 
o miejscu, czasie i terminie przyjmowania przez Komisarza Wyborczego w Chełmie zgłoszeń 

zamiaru głosowania korespondencyjnego dokonywanych przez osoby uprawnione do 

udziału w referendum gminnym w sprawie odwołania Wójta Gminy Dubienka przed 

upływem kadencji wyznaczonym na dzień 24 kwietnia 2022 r.  

 
Na podstawie art. 167 § 1 pkt 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U.         

z 2020 r. poz. 1319 oraz z 2021 r. poz.1834 i 2054 oraz z 2022 r. poz. 655) w związku z art. 1 ust. 

2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 741) oraz § 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. poz. 246) podaje się do publicznej wiadomości informację o 

miejscu, czasie i terminie przyjmowania przez Komisarza Wyborczego w Chełmie zgłoszeń 

zamiaru głosowania korespondencyjnego dokonywanych przez osoby uprawnione do udziału w 

referendum gminnym w sprawie odwołania Wójta Gminy Dubienka przed upływem kadencji 

wyznaczonym na dzień 24 kwietnia 2022 r.  

 

1. Głosować korespondencyjnie mogą osoby uprawnione do udziału w referendum 

posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności              

w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.), w tym także 

osoby posiadające orzeczenie organu rentowego o:  
a) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 i niezdolności 

do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 

grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 53 z późn. zm.);  

b) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 

ustawy wymienionej w pkt 1;  

c) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy 

wymienionej w pkt 1; 

d)  zaliczeniu do I gruру inwalidów;  

e) zaliczeniu do II grupy inwalidów,  

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie 

rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. 

 

Głosować korespondencyjnie może również osoba uprawniona do udziału w referendum:  

a) podlegająca 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 2019 r. 

poz. 1239 z późn. zm.);  

b) która najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat.  

https://bydgoszcz.kbw.gov.pl/uploaded_files/1601056715_komunikat-komisarza-wyborczego-w-bydgoszczy-ii-z-dnia-25-wrzesnia-2020-r.pdf#page=1
https://bydgoszcz.kbw.gov.pl/uploaded_files/1601056715_komunikat-komisarza-wyborczego-w-bydgoszczy-ii-z-dnia-25-wrzesnia-2020-r.pdf#page=1
https://bydgoszcz.kbw.gov.pl/uploaded_files/1601056715_komunikat-komisarza-wyborczego-w-bydgoszczy-ii-z-dnia-25-wrzesnia-2020-r.pdf#page=2
https://bydgoszcz.kbw.gov.pl/uploaded_files/1601056715_komunikat-komisarza-wyborczego-w-bydgoszczy-ii-z-dnia-25-wrzesnia-2020-r.pdf#page=2


2. Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. 

Powinno ono zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer 

ewidencyjny PESEL osoby uprawnionej, oświadczenie o wpisaniu osoby uprawnionej do 

rejestru wyborców w gminie Dubienka, oznaczenie referendum, którego dotyczy 

zgłoszenie,  a także wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet referendalny. Do 

zgłoszenia należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego 

o ustaleniu stopnia niepełnosprawności (nie dotyczy to osób podlegających w dniu 

głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz 

osób, które najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat). Formularz zgłoszenia zamiaru 

głosowania korespondencyjnego, który należy wypełnić a następnie dostarczyć (przesłać) 

do Komisarza Wyborczego w Chełmie, stanowi załącznik do niniejszego Komunikatu.  

 

3. Zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego będą przyjmowane w siedzibie 

Komisarza Wyborczego w Chełmie, Pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm, pokój 324,              

e-mail: chelm@kbw.gov.pl , przez upoważnionych pracowników Krajowego Biura 

Wyborczego Delegatury w Chełmie codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 

7:30 do 15:30.  

 

Ustawowy termin dokonania zgłoszenia upływa w dniu 11 kwietnia 2022 r. (termin 

wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego).  

Termin przyjmowania zgłoszeń od osób podlegających w dniu głosowania obowiązkowej 

kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych upływa w dniu                                  

19 kwietnia 2022 r.  

 

4. W razie wysłania zgłoszenia pocztą o dochowaniu terminu rozstrzyga data wpływu 

zgłoszenia do Komisarza Wyborczego. 

 

5. Zasady dokonywania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez osoby 

uprawnione do udziału w referendum regulują przepisy rozdziału 6a w dziale I Kodeksu 

wyborczego.  

 

W Biuletynie Informacji Publicznej Państwowej Komisji Wyborczej na stronie internetowej 

Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Chełmie (chelm.kbw.gov.pl) została udostępniona 

Informacja o uprawnieniach przysługujących osobom niepełnosprawnym uprawnionym do 

udziału w referendum gminnym w sprawie odwołania organów gminy przed upływem kadencji. 

Informacji dotyczących zgłoszeń udziela także Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Chełmie 

(tel. 82 565-15-00). 

 

 

 

                                             Komisarz Wyborczy  

                                                                                         w Chełmie  

 

                                                                                  /-/ Katarzyna Zawiślak 
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