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INFORMACJA O WYBORACH DO ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU 
TERYTORIALNEGO W GMINACH LICZĄCYCH DO 20 000 MIESZKAŃCÓW 

 

 

Wybory uzupełniające do Rady Miasta Milanówka w jednomandatowym okręgu wyborczym 

Nr 9 zostaną przeprowadzone w dniu 17 maja 2020 r. w godzinach  od 7.00 do 21.00. 

W wyborach do rady gminy liczącej do 20 000 mieszkańców głosować można tylko  

na jednego kandydata, stawiając na karcie do głosowania znak "X" w kratce z lewej strony 

obok nazwiska tego kandydata, na którego wyborca głosuje. 

Postawienie znaku "X" w kratkach z lewej strony obok nazwiska więcej niż jednego 

kandydata lub niepostawienie znaku "X" w żadnej kratce powoduje nieważność głosu. 

Znak "X" to co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki. 

Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, a także wyborcy posiadający 

orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mają prawo  

do głosowania przez pełnomocnika.  

Osoby uprawnione do udziału w wyborach ujęte w spisie mogą głosować osobiście w lokalu 

obwodowej komisji wyborczej. Osoby posiadające orzeczenie o znacznym  

lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą głosować w lokalu w obwodowej 

komisji wyborczej lub korespondencyjnie. Głosować korespondencyjnie może również 

wyborca:  

1) podlegający 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 i 1495 oraz 

z 2020 r. poz. 284 i 374).  

2) który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat. 

 Osoba uprawniona do udziału w wyborach podlegająca w dniu głosowania 

obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, zamiar głosowania 

korespondencyjnego zgłasza Komisarzowi Wyborczemu w Warszawie II.  

W przypadku wątpliwości związanych z udziałem w głosowaniu pytania zgłaszać można  

do urzędu Miasta Milanówka lub Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie                   

00-950, Pl. Bankowy 3/5 tel. 22 695 60 57; fax: 22 695 61 36;  

e-mail: war-dyr@kbw.gov.pl.  
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