
POSTANOWIENIE Nr 31/13 

KOMISARZA WYBORCZEGO w WARSZAWIE 

z dnia 19 września 2013 r. 

 

w sprawie wezwania Rady m.st. Warszawy do podjęcia uchwały w sprawie 
utworzenia obwodów odrębnych w referendum gminnym w sprawie odwołania 
Prezydenta m.st. Warszawy przed upływem kadencji, zarządzonym na dzień  13 
października 2013 r. 
 
 

Na podstawie art. 17 § 1 w związku z art. 12 § 4-6 i art. 167 § 1 pkt 1  ustawy 

z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U Nr  21, poz. 112 z późn. zm.*) 

oraz art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U.  

z 2013 r. poz. 706) Komisarz Wyborczy w Warszawie: 

1.  wzywa Radę m.st. Warszawy do podjęcia uchwały w sprawie utworzenia 

odrębnych obwodów głosowania w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy 

społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych znajdujących się na 

obszarze m.st. Warszawy, w referendum gminnym w sprawie odwołania 

Prezydenta m.st. Warszawy przed upływem kadencji, zarządzonym na dzień   

13 października 2013 r., w terminie do dnia 23 września 2013 r.  

2. Postanowienie podlega niezwłocznemu przekazaniu Radzie m.st. Warszawy, 

Prezydentowi m.st. Warszawy oraz Państwowej Komisji Wyborczej.  

3. Od postanowienia nie przysługuje odwołanie.  

4. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

UZASADNIENIE  

Zgodnie z art. 54 ustawy o referendum lokalnym, głosowanie przeprowadza się  

w stałych obwodach głosowania utworzonych w celu przeprowadzenia wyborów  

do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego. Jednakże, w opinii 

Państwowej Komisji Wyborczej, pismo ZPOW-871-68/13 z dnia 17 września 2013 r., 

w obecnym stanie prawnym, w referendum lokalnym głosowania przeprowadza się 

nie tylko w stałych obwodach utworzonych na podstawie przepisów ustawy  z dnia  

16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików 

województw, ale także w odrębnych obwodach głosowania, w jednostkach 

(zakładach), w których w dniu głosowania będzie przebywać co najmniej  

15 wyborców ujętych w rejestrze wyborców danej gminy. Konieczność utworzenia 

odrębnych obwodów głosowania wynika, w opinii Państwowej Komisji Wyborczej,  

z konstytucyjnego prawa obywateli do udziału w wyborach i referendach.  
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W związku z powyższym, wezwanie Rady m.st. Warszawy do podjęcia uchwały  

w sprawie utworzenia obwodów odrębnych w referendum w sprawie odwołania 

Prezydenta m.st. Warszawy, spełniającej wymogi art. 12 § 4-6 Kodeksu wyborczego,  

jest zasadne i konieczne. 

Zgodnie z zapisem art. 17 § 1 powołanej ustawy Kodeks wyborczy, w przypadku 

bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu do podjęcia uchwały zgodnej                   

z przepisami prawa, Komisarz Wyborczy w Warszawie utworzy odrębne obwody 

głosowania w wymienionych jednostkach. 

 

 

 

         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 

 


