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DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 27 sierpnia 2014 r.

Poz. 1134

ROZPORZ^DZE.NIE

PREZESA RADY MIMSTROW

z dnia 20 sierpnia 2014 r.

w sprawie zarzqdzenia wyborow do rad gmin, rad powiatow, sejraikow wojewodztw i rad dzielnic m.st. Warszawy
oraz wyborow wojtow, burmistrzow i prezydentdw iniast

Na podstawie art. 371 § 2 i art. 474 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112,
z pozn. zm.n) oraz art. 7 ust. I i 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stotecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41,
poz. 361, z pozn. zm.2)) zarzadza si<j, co nastepuje:

§ 1. Zarzadza si? wybory do rad gmin, rad powiatow, sejmikow wojewodztw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wybo-
ry wojtow, burmistrzow i prezydentow miast.

§ 2. Datf wyborow, o ktorych movva w § 1, wyznacza sie na niedziele 16 listopada 2014 r.

§ 3. Dni, vv ktorych uptywajij tenniny wykonania czynnosci wyborczych, okresla kalendarz wyborczy, stanowiacy
zalacznik do rozporzadzenia.

§ 4. Rozporzjjdzenie wchodzi w zycie z dniem ogloszenia.

Prezes Rady Ministrow: /). Tusk

Zmiany wymienionej ustawy zostaty ogloszone vv Dz. 1.1. 7. 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550. Nr 102, poz. 5S8, Nr 134,
poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r.
poz. 179, 180i 1072.
Zmiany wymienionej ustawy zostaty ogloszone w Dz. U. i 2002 r. Nr 127, poz. 1087, z 2006 r. Nr 249, poz. 1826 i 1828. z 2009 r.
Nr95. poz. 787 oraz z 2011 r. Nr21,poz. 113,
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Zalacznik do rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrou
•L dnia 20 sierpnia 2014 r. (poz. 1134)

KALENDARZ WYBORCZY

Termin wykonania
czynnosci wyborczej*'

1

do dnia 7 wrzesnia 2014 r.

do dnia 17 wrzesnia 2014 r.

do dnia 22 wrzesnia 2014 r.

do dnia 7 paidziemika 2014 r.
do godz. 24°°

do dnia 12 pazdziernika 2014 r.

do dnia !7 pazdziernika 2014 r.

do godz. 24°°

do dnia 22 pazdziernika 20 1 4 r.

do dnia 24 pazdziernika 2014 r.

do dnia 26 pazdziernika 2014 r.

Tresc czynnosci wyborczej

2

- podanie do publicznej wiadomosci, w formie obwieszczenia, informacji
o okregach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybiera-
nych w kazdym okregu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej
komisji wyborczej dla wyborow do rad gmin, rad powiatow, sejmikow woje-
wodztw i rad dzielmc m.st. Warszawy oraz wyborow wojtow, burmistrzovv
i prezydentow miast,

- zawiadomienie odpowiednio Panstwowej Komisji Wyborczej lub wiasciwego
komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu vvyborczego

- zglaszanie komisarzom wyborczym kandydatow na czlonkow terytorialnych
komisji wyborczych

- powolanie przez komisarzy wyborczych terytorialnych komisji wyborczych

- zglaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatow na radnych,
odrebnie dla kazdego okregu vvyborczego dla wyborow do rad grnin, rad
powiatow, sejmikow wojevvodztw i rad dzielnic m.st. Warszawv

- utworzenie obwodow glosowania w szpitalach, zakladach pomocy spolecznej,
zakladach karnych i aresztach sledczych oraz ustalenie ich granic, siedzib
i numerow

- podanie do publicznej wiadomosci, w formie obwieszczenia, informacji o nu-
merach i granicach obwodow glosowania oraz siedzibach obwodowych komi-
sji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych wtasci-
wych dla glosowania korespondencyjnego i o lokalach przystosowanych do
potrzeb osob niepelnosprawnych,
zglaszanie kandydatow na czlonkow obwodowych komisji wyborczych,

- zglaszanie gminnytn komisjom wyborczym kandydatow na vvojtow, burmi-
strzow i prezydentow miast

przyznanie przez Panstwowa Komisje Wyborczq jednolitych numerow listom
tych komitetow wyborczych. ktore zarejestrowaly listy kandydatow co naj-
mniej w polowie okr^gow w wyborach do wszystkich sejmikow wojewodztvv

przyznanie przez komisarza wyborczego, wykonujacego zadania o charakte-
rze ogolnowqjewodzktm, numerow listom tych komitetow wyborczych, ktore
zarejestrowaly co najmniej jedna listij kandydatow w wyborach do sejmiku
wojewodzrwa i nie zostal im prz.yz.nany numer przez Panstwowa Komisjtj
Wyborcza

- przyznanie przez koinisarza vvyborczego numerow Ustom tych komitetow wy-
borczych, ktore zarejestrowaly co najmniej jedna list? kandydatow w wybo-
rach do rady powiatu i nie zostal im przyznany numer przez Panstwow^
Komisj? Wyborcza ani przez komisarza wyborczego wykonujacego zadania
o charakterze ogolnowojewodzkim,
powolanie przez gminnij komisj? wyborcz^ obwodowych komisji wybor-
czych.

- sporzadzenie spisow wyborcow w urz^dzie gtniny.
- zglaszanie przez wyborcow niepelnosprawnych zamiaru glosowania kore-

spondencyjnego, w tym przy pomocy nakladek na karty do glosowania spo-
rzjjdzonych w alfabecie Braille'a
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1
do dnia 27 pazdziernika 2014 r.

oddnia 1 listopada
do dnia 14 listopada 2014 r.
do godz. 24°°

do dnia 7 listopada 2014 r.

do dnia 1 1 listopada 2014 r.

w dniu 14 listopada 2014 r.
o godz. 24°°

w dniu 15 listopada 2014 r.

\ dniu 16 listopada 2014 r.
godz. 700-21(X1

2

- rozplakatowanie obwieszczeri:
a) terytorialnych komisji wyborczych o zarejeslrowanych listach kandyda-

tow na radnych,
b) gminnych komisji wyborczych o zarejestrovvanych kandydatach na vvqj-

tow, burmistrzow i prezydentovv miast

- nieodplatne rozpowszechnianie przygotowanych przez komitety wyborcze
audycji wyborczych w programach publicznych nadawcow radiowych i tele-
wizyjnych

- skladanie wnioskow o sporzqdzenie aktu pelnomocnictwa do gtosowania

- skladanie przez wyborcow wnioskow o dopisanie ich do spisu wyborcow
w wybranym obwodzie glosowania na obszarze gminy wtasciwej ze wzgl^du
na miejsce ich statego zainieszkania

- zakoriczenie kampanii wyborczej

- przekazanie przewodniczacym obwodowych komisji wyborczych spisow
wyborcow

- gtosovvanie

*' Zgodnie z art. 9 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego, jezeli koniec terminu wykonania czynnosci okreslonej w Kodeksie wyborczym przy-
pada na sobot? albo na dzieri ustawowo wolny od pracy, termin uptywa pierwszego dnia roboczego po tym dniu. Jezeli Kodeks
wyborezy nie stanowi inaczej, czynnosci wyborcze sq wykonywane w godzimich urzedowania sqdow, organow wyborczych i urz?-
dow gmin.


