
 

 

 

 

 

Drogi Wyborco! 

Witamy w spisie wyborców uprawnionych do głosowania w Dalabyggð. 

W związku z tym, że po raz pierwszy będziesz głosował(a) w wyborach samorządowych w 
Dalabyggð, które odbędą się dnia 26 maja br., chcielibyśmy zwrócić Ci uwagę na kilka kwestii 
praktycznych. 

Gdzie mogę głosować? 

Lokale wyborcze w naszej gminie znajdują się pod następującymi adresami: 

Dalabúð, Miðbraut 8, Búðardal 

Godziny otwarcia lokali wyborczych: 10:00 – 22:00. Sprawdź, czy twoje imię i nazwisko widnieje w 
spisie wyborców uprawnionych do głosowania na stronie www.egkys.is, a także adresy lokali 
wyborczych. Jeżeli nie możesz głosować w terminie wyborów, masz prawo oddać głos in absentia. 
Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie egkys.is. 

Jak przebiega głosowanie? 

Po udowodnieniu swojej tożsamości poprzez okazanie dokumentu (paszportu), dostaniesz kartę do 
głosowania. Następnie udasz się do kabiny do głosowania, gdzie używając ołówka (znajdującego się 
w kabinie), umieścisz X na karcie do głosowania obok listy kandydatów, na którą chcesz oddać głos. 
(Następnie udaj się do kabiny do głosowania, gdzie za pomocą ołówka (znajdującego się w kabinie) i 
wpisz nazwiska kandydatów, których chcesz głosować w wyborach samorządowych na karcie do 
głosowania.) Na koniec złóż kartę do głosowania i wrzuć ją do urny wyborczej.  Nie rób niczego 
więcej z kartą do głosowania, aby nie unieważnić swojego głosu. 

Czy moje imię i nazwisko na pewno znajduje się w spisie wyborców uprawnionych do głosowania? 

Ostatnio przeprowadziłeś się do nowego adresu lub jesteś obywatelem zagranicznym? Wejdź na 
stronę  egkys.is , aby się upewnić, czy twoje imię i nazwisko znajdują się w spisie wyborców 
uprawnionych do głosowania. Obywatele zagraniczni nabywają prawa wyborczego w wyborach 
samorządowych po upływie określonego czasu pobytu w Islandii.   

Dokładniejsze informacje  

Na stronie informacyjnej www.egkys.is znajduje się więcej praktycznych informacji dla wyborców. 
Na stronie Gminy (www.dalir.is) znajdują się informacje na temat lokali wyborczych oraz 
kandydatów do rady gminy czy miasta. Informacje na temat kandydatów i ich postulatów 
dotyczących polityki gminy można znaleźć na stronach internetowych i mediach społecznościowych 
konkretnych kandydatów czy partii kandydujących. 

Z poważaniem,  

Dalabyggð 


