
INFORMACJA 
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI 

 

o prawie do uzyskania informacji o wyborach przez osoby niepełnosprawne 
 

W związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej zarządzonymi na dzień 13 października 2019 r. informuję, że wyborcy niepełnosprawni 
wpisani do rejestru wyborców Miasta Łodzi mają prawo do uzyskania informacji o: 

1. terminie wyborów oraz godzinach głosowania; 
2. właściwym dla siebie okręgu wyborczym i obwodzie głosowania; 
3. lokalach obwodowych komisji wyborczych znajdujących się najbliżej miejsca ich 

zamieszkania, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych; 
4. warunkach dopisania do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania 

na obszarze Miasta Łodzi; 
5. komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach 

i listach kandydatów; 
6. warunkach oraz formach głosowania. 

 
Informacje będą przekazywane telefonicznie lub w drukowanych materiałach informacyjnych,  
w tym w formie elektronicznej, po podaniu przez wyborcę imienia (imion), nazwiska oraz adresu 
stałego zamieszkania. 
 
Informacji udzielać będą pracownicy Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami 
osobiście lub pod numerami telefonów: 
 
+48 (42) 638-44-44 
Oddział Call Center - w godzinach pracy, tj. poniedziałek-piątek 8.00 - 17.00, 
 
tel.: +48 (42) 272-63-41  
Oddział ds. Informacyjno-Kancelaryjnej Obsługi Mieszkańców - w godzinach prac,  
tj. poniedziałek–piątek 8.00-19.00, sobota 9.00-13.00, ul. Piotrkowska 110 (wejście  
od al. Schillera) 
 
oraz pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich, w godzinach pracy, tj. poniedziałek, środa, 
czwartek, piątek w godz. 8.00-16.00, a we wtorki w godz. 9.00-17.00,  
 
Oddział Ewidencji Ludności: 
 

1. ul. Zachodnia 47 
91-065 Łódź 
II piętro, pokój: 205, 206 
telefon: +48 (42) 638-50-37, +48 (42) 638-50-55, 

 
2. Al. Politechniki 32 

93-590 Łódź 
parter, pokój: 003 
telefon: +48 (42) 638-56-15, +48 (42) 638-56-16 
 

 



3. ul. Krzemieniecka 2B 
94-030 Łódź 
parter, stanowiska 1 - 4 
telefon: +48 (42) 638-52-18, 

 
4. ul. Piotrkowska 153 

90-440 Łódź 
parter, pokój: 002, 
telefon: +48 (42) 638-57-91, 

 
5. Al. Piłsudskiego 100 

92-326 Łódź 
parter, stanowiska 8 – 11, II piętro, pokój: 34, 36 
telefon: +48 (42) 638-54-36, 

 
 
 
 
 
 

PREZYDENT MIASTA 
 

(-) Hanna ZDANOWSKA 
 


