
POSTANOWIENIE Nr 26 /13 

KOMISARZA WYBORCZEGO w WARSZAWIE 
z dnia 20 sierpnia 2013 r. 

 
 

o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania  
Prezydenta m.st. Warszawy  przed upływem kadencji 

 

        Na podstawie art. 23 ust.1, art. 24, art. 25, art. 27 i art. 53 ustawy z dnia 15 

września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 706) oraz art. 40a 

ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. 

zm.*) w związku z art. 1 ust. 2 ustawy o referendum lokalnym, po rozpatrzeniu 

wniosku z dnia 22 lipca 2013 r. mieszkańców m.st. Warszawy  o przeprowadzenie 

referendum gminnego w sprawie odwołania Prezydenta m.st. Warszawy przed 

upływem kadencji i uznaniu za spełniający wymogi ustawy o referendum lokalnym, 

Komisarz Wyborczy w Warszawie postanawia, co następuje: 

 

§ 1. Przeprowadzić referendum gminne w sprawie odwołania Prezydenta m.st. 
Warszawy Hanny Beaty Gronkiewicz-Waltz  przed upływem kadencji. 
 

§ 2. Datę referendum wyznaczyć na dzień 13 października 2013 roku. 
 

§ 3. Ustalić treść i wzór karty do głosowania zgodnie z załącznikiem Nr 1 do 

niniejszego postanowienia. 

 
§ 4. Określić treść i wzór nakładki na kartę do głosowania sporządzonej                       

w alfabecie Braille’a, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego 

postanowienia. 

 
§ 5. Szczegółowe warunki techniczne karty do głosowania oraz nakładki na 

kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a zostaną ustalone            
w odrębnym Postanowieniu Komisarza Wyborczego w Warszawie. 
 

§ 6. Ustalić, że dni, w których upływają terminy wykonania czynności 

związanych  z przeprowadzeniem referendum określa kalendarz stanowiący 

załącznik  Nr 3 do niniejszego postanowienia. 

 
§ 7. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§ 8. Postanowienie podlega ogłoszeniu  w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego, w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy oraz  
w Urzędzie m.st. Warszawy i w Urzędach Dzielnic m.st. Warszawy. 

 
        Komisarz Wyborczy 

w Warszawie 
              

/-/ Dorota Tyrała 

 

__________________________________________________________________ 
*
 zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, 

poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 849, poz. 951 i poz. 1529 


