
KOMUNIKAT 

      W związku z zagrożeniem epidemiologicznym spowodowanym rozprzestrzeniającym się wirusem 

SARS-CoV-2 przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, począwszy od dnia 30 marca 2020 r., odbywać się będzie w 

następujący sposób:  

1. Zgłoszenia od pełnomocników wyborczych (lub osób przez nich upoważnionych) komitetu 

wyborczego kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej należy umieszczać w skrzynce podawczej 

przy wejściu do Urzędu Gminy Krzyżanów, Krzyżanów 10 lub przesyłać drogą pocztową na adres: Urząd 

Gminy Krzyżanów, Krzyżanów 10, 99-314 Krzyżanów lub elektronicznie na adres: 

sekretariat@krzyzanow.pl w formie skanu (nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny, w takim 

przypadku oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą).   

Nr telefonu, pod którym można uzyskać informację o sposobie przyjmowania zgłoszeń: 24 356 29 01. 

     Zgłoszenie należy sporządzić zgodnie z przepisami uchwały nr 20/2020 Państwowej Komisji 

Wyborczej z dnia 17 lutego 2020 r., zmieniającej uchwałę nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z 

dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania 

utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej 

Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego.  

     W przypadku skorzystania ze skrzynki podawczej przy wejściu do Urzędu Gminy Krzyżanów, 

zgłoszenia należy umieścić w zamkniętej kopercie o krótszej krawędzi nie przekraczającej 30 cm i 

grubości nie przekraczającej 3 cm.  

UWAGA! 

Termin zgłoszenia kandydatów upływa w dniu 10 kwietnia 2020 r. 

W przypadku przesłania zgłoszeń drogą pocztową będą one uwzględniane wyłącznie, gdy wpłyną do 

Urzędu Gminy Krzyżanów do dnia 10 kwietnia 2020 r., a w przypadku przesłania drogą 

elektroniczną, gdy wpłyną do Urzędu do dnia 10 kwietnia 2020r. do godziny 15:00. 

2. Zgłoszenia od wyborców ujętych w stałym rejestrze wyborców jednej z gmin województwa 

łódzkiego będą przyjmowane poprzez umieszczenie w skrzynce podawczej przy wejściu do Urzędu Gminy 

Krzyżanów, Krzyżanów 10. 

 

                                                                                                   Wójt Gminy 

                                                                                    mgr inż. Tomasz Jakubowski 

 

Krzyżanów, dnia 27 marca 2020 r. 
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