
 

 
 

    INFORMACJA DLA ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI 

 

 W związku z dużą ilością zapytań w sprawie nie przesłania komunikatów dla mieszkańców  

o siedzibach obwodowych komisji wyborczych uprzejmie informuję, że stosowana dotychczas praktyka 

informowania mieszkańców poprzez zamieszczanie przez zarządców komunikatów o siedzibach 

obwodowych komisji wyborczych na klatkach schodowych w przypadku zarządzonych na 28 czerwca  

2020 r. wyborów Prezydenta RP nie może być zrealizowana z uwagi na zbyt krótki czas na przygotowanie 

tak dużego przedsięwzięcia. 

 Wywieszki informacyjne dla mieszkańców zostały przygotowane i przekazane jedynie zarządcom 

nieruchomości, znajdujących się w granicach obwodowych komisji wyborczych, w których zmianie uległy 

adresy siedzib. Pozostali mieszkańcy będą uczestniczyli w wyborach Prezydenta RP w tych samych lokalach 

obwodowych komisji wyborczych, w których głosowali w październiku 2019 r. w wyborach do Sejmu RP  

i do Senatu RP. 

Pragnę poinformować, że Prezydent Miasta Łodzi realizując obowiązek wynikający  

z art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 z późn. zm.)  

w związku z art. 2 ust. 1 i art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach 

organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych  

w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. poz. 979) podał do wiadomości wyborców 

informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych 

komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. zamieszczając 

obwieszczenie w serwisie internetowym Urzędu Miasta Łodzi w zakładce „Wybory Prezydenckie 2020”  pod 

adresem;   

https://bip.uml.lodz.pl/files/bip/public/BIP_SS_20/WOA_wyb28_obwody_20200612.pdf 

 

 Ponadto uprzejmie informuję, że w sobotę 27 czerwca 2020 r. w godz. 8.00 – 16.00 oraz  

w niedzielę 28 czerwca 2020 r. w godz. 7.00 – 21.00  pod numerem telefonu (+48) 42 638-44-16 będzie 

można uzyskać informację odnośnie siedziby obwodowej komisji wyborczej właściwej ze względu na miejsce 

wpisania do rejestru lub spisu wyborców. 
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