
 

 

KOMUNIKAT 

Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III 

z dnia 20 czerwca 2020 r. 

w sprawie sposobu zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego na terenie 

Gminy Marklowice, w której zarządzone zostało głosowanie wyłącznie 

korespondencyjne w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  

zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 
 

Na podstawie uchwały Nr 198/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 czerwca 2020 

r. w sprawie zarządzenia głosowania wyłącznie korespondencyjnego na terenie gminy 

Marklowice w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień                  

28 czerwca 2020 r. Komisarz Wyborczy w Bielsku-Białej III podaje do publicznej wiadomości, 

że w celu wzięcia udziału w tych wyborach:  

− wyborca ujęty w spisie wyborców w obwodzie głosowania znajdującym się na terenie 

Gminy Marklowice, zgłasza zamiar głosowania korespondencyjnego Komisarzowi 

Wyborczemu w Bielsku-Białej III, za pośrednictwem Urzędu Gminy Marklowice, 

najpóźniej do dnia  24 czerwca 2020 r.;  

− wyborca, który rozpoczął podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji 

w warunkach domowych po dniu 24 czerwca 2020 r., może zgłosić zamiar głosowania 

korespondencyjnego do dnia 26 czerwca 2020 r.  

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, telefonicznie (tel. 32 45 92 825), w tym za pomocą 

wiadomości tekstowej (SMS) na numer telefonu 4301 (treść wiadomości musi zaczynać się 

od słowa WYBORY, opłata za wysłaną wiadomość tekstową (SMS) jest zgodna z 

cennikiem operatora), pisemnie, telefaksem (fax: 32 45 92 802) lub w formie 

elektronicznej do Urzędu Gminy Marklowice (adres e-mail: wybory@marklowice.pl; 

adres skrytki EPUAP: marklowice/skrytka/).  

 

Zgłoszenie powinno zawierać:  

1) nazwisko i imię (imiona),  

2) imię ojca,  

3) datę urodzenia,  

4) numer ewidencyjny PESEL wyborcy,  

5) wskazanie adresu z obszaru gminy Marklowice, na który ma być wysłany pakiet 

wyborczy,  

6) wskazanie numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej /e-mail/.  

Wyborca otrzymuje pakiet wyborczy z urzędu gminy, nie później niż dnia 26 czerwca         

2020 r. W przypadku niedokonania zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego                  

w terminie, wyborca nie będzie mógł wziąć udziału w głosowaniu. 

Komisarz Wyborczy 

w Bielsku-Białej III 

Natalia Włoch-Kliś 
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