Wybory lokalne 2020
W niedzielę 15 marca 2020 roku w kraju związkowym Bawarii odbędą się „Ogólne wybory
lokalne”.
W Ratyzbonie w tym dniu
•
•

wybierze się burmistrza oraz
radę miasta.

Jeżeli w wyborach na stanowisko burmistrza żaden z kandydatów nie otrzyma więcej niż
połowę ważnych oddanych głosów, w dniu 29 marca 2020 r. odbędzie się druga tura
wyborów spośród dwóch kandydatów, którzy w wyborach głównych w dniu 15 marca 2020 r.
otrzymali największą liczbę głosów.

Prawo wyborcze i prawo do głosowania
Kto jest uprawniony do głosowania?
Do głosowania w wyborach lokalnych w dniu 15 marca 2020 r. prawo mają wszystkie
osoby, które w dniu wyborów
•
•
•
•

posiadają obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej,
osiągnęły wiek 18 lat (urodziły się 15 marca 2002 r. lub wcześniej),
mieszkają w Ratyzbonie od co najmniej dwóch miesięcy, ze szczególnym naciskiem na
swoje stosunki życiowe (od 15 stycznia 2020 r. lub wcześniej) i
nie są pozbawione prawa wyborczego.

Korzystanie z prawa wyborczego (= prawo do głosowania)!
Aby móc faktycznie skorzystać ze swojego prawa wyborczego (= prawa do głosowania),
należy wpisać się na listę wyborców lub posiadać kartę do głosowania.
Wszystkie osoby uprawnione do głosowania zgodnie z powyższymi kryteriami zostaną
wpisane z urzędu w dniu 09 lutego 2020 r. (= termin ostateczny) do spisu wyborców miasta
Ratyzbony, pod warunkiem, że są one tam zameldowane w jednym miejscu zamieszkania

lub – w przypadku kilku mieszkań – w mieszkaniu głównym. Począwszy od terminu
ostatecznego, 09 lutego 2020 r., osoby uprawnione do głosowania zostaną wpisane na listę
wyborczą z urzędu, jeśli mają prawo do głosowania po przeniesieniu się do Ratyzbony.
Inne osoby uprawnione do głosowania mogą zostać wpisane na listę wyborców po upływie
terminu ostatecznego, 09 lutego 2020 r., wyłącznie jeżeli złożą pisemny wniosek w
określonym terminie. Wniosek musi zostać złożony w urzędzie wyborczym we właściwym
terminie, najpóźniej do dnia 13 marca 2020 r.

Jak mogę się dowiedzieć, czy jestem wpisany na listę wyborczą?
Wszystkie osoby uprawnione do głosowania wpisane na listę wyborczą miasta Ratyzbony
otrzymają powiadomienie o wyborach najpóźniej do 23 lutego 2020 r.
Informuje ono o dniu i godzinie wyborów oraz potwierdza, że osoba
•
•

została wpisana na listę wyborczą oraz
może wziąć udział w wyborach lokalnych w okręgu wyborczym (lokalu wyborczym)
wskazanym na powiadomieniu o wyborach.
Jeśli do dnia 23 lutego 2020 r. nie otrzyma Pan/Pani żadnego powiadomienia o wyborach,
prosimy o niezwłoczny kontakt telefoniczny z urzędem wyborczym – nie później jednak niż
do dnia 13 marca 2020 r. – pod numerem telefonu (0941) 507-4444.
W niedzielę wyborczą należy przynieść dowód osobisty, paszport lub dowód tożsamości
oraz powiadomienie o głosowaniu.
Jeśli w dniu wyborów chce Pan/Pani głosować w innym okręgu wyborczym (lokalu
wyborczym) miasta Ratyzbony, potrzebna będzie karta do głosowania. W tym celu
wymagany jest wniosek.

