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Uprzejmie informuję, iż z  uzyskanych wyjaśnień z Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie  

aktualizacji spisów wyborców w wyborach ponownych należy stosować zasady określone w przepisach 

ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319), rozporządzenia Ministra 

Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców (Dz. U. z 2021 r. poz. 697) oraz 

w pkt II.4 wytycznych dla komisarzy wyborczych oraz terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych, 

dotyczących przygotowania i przeprowadzania wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików 

województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w toku 

kadencji w latach 2018-2023, stanowiących załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 

listopada 2018 r. w sprawie (M. P. z 2019 r. poz. 9).   

Zatem głosowanie w wyborach ponownych Burmistrza Miasta i Gminy Drobin przeprowadza  

się na podstawie tych samych spisów wyborców, które zostały sporządzone w związku z wyborami 

unieważnionymi. Z uwagi na zmiany demograficzne spis wyborców sporządzony w związku z wyborami 

unieważnionymi musi być jednak aktualizowany przed wyborami ponownymi. Jednakże aktualizacja ta 

może obejmować wyłącznie osoby, które pomiędzy wyborami unieważnionymi a wyborami ponownymi 

ukończyły 18 lat, oraz osoby, które w tym okresie zmarły lub utraciły czynne prawo wyborcze. Oznacza to 

m.in., że do spisu nie mogą zostać dopisane osoby, które zostały ujęte w rejestrze wyborców po wyborach 

przedterminowych Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w związku z zameldowaniem na pobyt stały oraz na 

swój wniosek. Natomiast osoby, które zostały skreślone z rejestru wyborców (np. w związku z 

wymeldowaniem się z obszaru gminy lub ujęciem w rejestrze wyborców innej gminy na swój wniosek), nie 

mogą wziąć udziału w wyborach ponownych (muszą zostać skreślone ze spisu wyborców), gdyż utraciły one 

czynne prawo wyborcze w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta), o czym mowa w powołanych 



wyżej wytycznych, w związku z niespełnieniem warunku stałego zamieszkania na obszarze tej gminy (art. 

10 § 1 pkt 3 lit. a i pkt 4 Kodeksu wyborczego).   
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Poza tym wyjaśniam, że:  

1. osoby, które po wyborach przedterminowych zmieniły miejsce stałego zamieszkania na obszarze 

gminy Drobin, tj. zostały ujęte w rejestrze wyborców pod innym adresem, lecz na obszarze tej 

gminy, powinny zostać ujęte w spisie wyborców pod aktualnym (nowym) adresem stałego 

zamieszkania;  

2. osoby, które głosowały korespondencyjnie w wyborach przedterminowych i w dalszym ciągu chcą 

skorzystać z tej formy głosowania w wyborach ponownych, muszą ponownie dokonać zgłoszenia 

zamiaru głosowania korespondencyjnego w wyznaczonym terminie. Trzeba przy tym zwrócić 

uwagę, że głosować korespondencyjnie mogą wyłącznie wyborcy, o których mowa w 53a § 1 i 1a 

Kodeksu wyborczego. Oznacza to m.in., że wyborcy, którzy w dniu głosowania w wyborach 

przedterminowych podlegali obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach 

domowych, a w czasie głosowania ponownego nie będą spełniali tego warunku i nie są osobami 

niepełnosprawnymi o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo najpóźniej w 

dniu wyborów nie będą mieli ukończonych 60 lat, nie będą mogli głosować korespondencyjnie. 

Wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz 

wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania (w wyborach ponownych) ukończą 60 lat, a także 

wyborcy podlegający w dniu wyborów ponownych obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji 

w warunkach domowych będą mogli w wyborach ponownych głosować korespondencyjnie, o ile 

zgłoszą taki zamiar w terminie określonym w kalendarzu wyborczym obowiązującym w wyborach 

ponownych;  

3. analogiczne jak w pkt. 2 zasady dotyczą głosowania przez pełnomocnika, co oznacza, że procedura 

dotycząca głosowania przez pełnomocnika musi zostać wykonana od nowa, tj. począwszy od 

obowiązku złożenia przez wyborcę w wyznaczonym terminie wniosku o sporządzenie aktu 

pełnomocnictwa w wyborach ponownych.  

  

Jednocześnie informuje, że wyborcy, którzy zgłosili zamiar głosowania korespondencyjnego  

lub wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa w wyborach przedterminowych powinni zostać 

powiadomieni o tym, że w przypadku chęci głosowania w ten sposób również w wyborach ponownych, 

muszą w wyznaczonym terminie ponownie zgłosić taki zamiar właściwemu organowi, tj. odpowiednio 

Komisarzowi Wyborczemu w Płocku I lub Burmistrzowi Miasta i Gminy Drobin. Poza tym wyborcy, którzy 

zgłosili zamiar głosowania korespondencyjnego w związku z podleganiem w dniu głosowania w 

wyborach przedterminowych obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, 

a w czasie głosowania w wyborach ponownych nie będą spełniali warunku uprawniającego do 



głosowania korespondencyjnego, powinni zostać poinformowani, że nie będą mogli głosować 

korespondencyjnie, lecz osobiście w lokalu wyborczym.   
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Zgodnie z art. 53b § 1 Kodeksu wyborczego zamiar głosowania korespondencyjnego  

wyborca zgłasza komisarzowi wyborczemu do 15. dnia przed dniem wyborów, z wyjątkiem wyborcy 

podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach 

domowych, który zamiar głosowania komisarzowi wyborczemu zgłasza do 5. dnia przed dniem 

wyborów. Zatem zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego powinno być dokonywane 

Komisarzowi Wyborczemu w Płocku I, w siedzibie delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Płocku 

zapewniającej obsługę Komisarza Wyborczego w Płocku I. Natomiast jeżeli zamiar głosowania 

korespondencyjnego zostanie w terminie złożony do Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie, zapewniającego 

obsługę urzędnika wyborczego, wniosek ten powinien zostać przyjęty i przekazany Komisarzowi 

Wyborczemu w Płocku I.   

  

  

  

Do wiadomości:  

1. Marta Cieszewska Urzędnik 

wyborczy  

w m.-gm.Drobin  

  


