Wybory - podstawowe informacje
Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji
wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu
Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
Wyszukiwarka obwodowych komisji wyborczych
Obwieszczenie PKW o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów
do Parlamentu Europejskiego
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału miasta Gdyni na stałe
obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów
głosowania w mieście Gdyni w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie w sprawie wzoru informacji o terminie wyborów, godzinach
głosowania, sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu, a także o możliwości głosowania
korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych lub przez pełnomocnika (informacji o wyborach)

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów - (do
pobrania)
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku o skreśleniu kandydata na posła - (do pobrania)
Uwaga! Transport dla osób niepełnosprawnych
W dniu 26 maja 2019 roku podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego osoby niepełnosprawne ruchowo mogą
skorzystać z przeznaczonego specjalnie dla nich, bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego oraz z powrotem do
miejsca zamieszkania. Z przewozu samochodem przystosowanym do transportu osób niepełnosprawnych korzystać
mogą osoby będące mieszkańcami Gdyni i podróżujące z miejsca pobytu znajdującego się w Gdyni do lokali
wyborczych.
Zamówienie na transport można składać pod numerem telefonu 58 623 50 78 lub 507 499 911, w dni powszednie w
godz. od 6.00 do 20.00, a w soboty i niedziele w godz. od 9.00 do 18.00. W niedzielę wyborczą zamówienie transportu
oraz przewóz osób niepełnosprawnych odbywać się będzie w godz. od 7.00 do 21.00.
Zawiadomienie o sporządzeniu spisów wyborców - (dokument do pobrania)

Do pobrania:
Plik pdf obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku o zarejestrowanych listach kandydatów na
posłów - rozmiar: 2930kb
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