
 

 

 

Szczecin, dnia 1 kwietnia 2021 r.  

KOMISARZ WYBORCZY W SZCZECINIE II 
 
 
 
 

INFORMACJA 
o zmianie niektórych terminów związanych z uprawnieniami 

wyborców niepełnosprawnych uprawnionych do udziału  
w wyborach przedterminowych Burmistrza Dobrzan 

 
 
 

W związku ze zmianą daty przedterminowych wyborów Burmistrza Dobrzan, 
dokonaną rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 marca 2021 r. 
zmieniającym rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza 
Dobrzan w województwie zachodniopomorskim (Dz. U., poz. 601), Komisarz 
Wyborczy w Szczecinie II informuje wyborców o zmianie niektórych terminów 
związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych uprawnionych do 
udziału w wyborach, przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 
2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319). 
 
 
GŁOSOWANIE w przedterminowych wyborach Burmistrza Dobrzan odbędzie 
się w niedzielę 9 maja 2021 r. w godz. 7:00 – 21:00. 
 
 
 

I. Zamiar głosowania korespondencyjnego 
 
Wyborcy, którzy podlegać będą w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, 
izolacji lub izolacji w warunkach domowych, mogą zamiar głosowania  
korespondencyjnego zgłosić Komisarzowi Wyborczemu w Szczecinie II do dnia  
4 maja 2021 r.  
 
 
 

II. Zamiar głosowania przez pełnomocnika 
 
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełno-
sprawności, a także wyborca, który w dniu głosowania będzie miał ukończone 
60 lat, może głosować przez pełnomocnika.  
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać wniesiony do 
Burmistrza Dobrzan do dnia 30 kwietnia 2021 r. 



 
 
 

III. Głosowanie w wybranym przez siebie lokalu obwodowej komisji 
wyborczej, w tym w lokalu dostosowanym do potrzeb osób  
niepełnosprawnych 

 
 
Każdy wyborca, w tym wyborca niepełnosprawny może głosować osobiście  
w lokalu obwodowej komisji wyborczej w obwodzie głosowania właściwym  
dla jego miejsca zamieszkania. Może także głosować w wybranym przez siebie 
lokalu obwodowej komisji wyborczej, w tym także w lokalu dostosowanym  
do potrzeb osób niepełnosprawnych. W tym celu powinien on złożyć wniosek  
o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania.  
Wniosek składa się w Urzędzie Miejskim w Dobrzanach najpóźniej w 5 dniu 
przed dniem wyborów, tj. do dnia 4 maja 2021 r.  
Po złożeniu wniosku wyborca zostanie skreślony ze spisu wyborczego w obwo-
dzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania. 
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