
Dokumenl
podpisany prze*

Data 201808 14
09 I448CEST

DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2018 r.

Poz. 1561

ROZPORZ^DZENIE

PREZESA RADY MINISTROW

/ .dnia 13 sierpnia 201 8 r.

w sprawie zarzi$dzenia vvyborow do rad gmin, rad powiatow, scjmikow wojcwodztw i rad dziclnic m.st. Warszawy
oraz wyborow wojtow, burmistrzow i prezydentow i n i a s i

Na podstawie art. 371 § 2 i art. 474 § I ustawy z dnia 5 stycznia2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. po/,. 754,
l O O O i 1349) oraz art. 7 ust. 1 i 2 ustawy 7 dnia I 5 marca 2002 r. o ustroju miasta stotecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1438 ora? z 2018 r. poz. 130) zarzqdza si?, co nast^puje:

§ 1. Zarzadza sit; wybory do rad gmin, rad powiatow, scjmikow wojewodztw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wybory
wojtow, bunnistrzow i prezydentow miast.

§ 2. Dat? wyborow, o ktorych mowa w § 1, wyznacza sii; na nicdziel? dnia 21 pazdzieniika 2018 r.

§ 3. Dni, w ktorych uplywaji) terminy wykonania czynnosci wyborczych, okresla kaiendarz wyborczy, stanowiqcy
zaiacznik do rozporzadzenia.

§ 4. Rozporzadzenie wchodzi w zycie z dniem ogloszenia.

Prczcs Rady Ministrow: M. Morawiecki
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Zalijcznik do rozporz^dzenia Prc/csa Racly Minisirow
7, dnia 13 s i e r p n i a 2 ( J I K r. (po/,. 1561)

KALENDAR7, WYBORCZY

Tcrmin wykonania czynnosci wyborczcj*1 Tresc czynnosci wyborczcj

2

do dnia 27 sierpnia 2018 r. podanie do publicznej wiadomosci, w formic obwieszczenia, infor-
macji o okregach wyborczych, ich granicach, numcrach i liczbie rad-
nych wybieranycli w kazdym okregu wyborczym oraz o wyznaczoncj
sied/ibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborow do rad ginin,
rad powiatow, sejmikow wojewodztw i rad dziclnie m.st. Wars/awy
oraz wyborow wojtow, burmistrzow i prczydcntow miast,
zawiadornienie odpowiednio Panstwowej Komisji Wyborczej lub
wiasciwego komisarza wyborczego o utworzeniu komiletu wybor-
czego

do dnia 6 wrzesnia 2018 r. zglaszanic komisarzom wyborczym kandydatow na czlonkow tery-
torialnych komisji wyborczych

do dnia 11 wrzesnia 201 8 r. powohmie przez komisarzy wyborczych terytorialnych komisji wy-
borczych

do dnia ! 6 wr/csnia 2018 r.

do godz. 24*

utworzenie obwodow glosowania w szpitalach, zakiadach pomocy
spo^cczncj, zakladaeh karnych i arcs/tach stedc/ych orax ustalcnie
ich granic, sicdzib i numerow,
zglaszanic terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatow
na radnych, odrebnie dla kazdego okregu wyborczego dla wyborow
do rad gmin, rad powiatow, sejmikow wojewodztw i rad dzielnic
m.st. Wars/awy

do dnia 21 wrzesnia 2018 r. podanie do publicznej wiadomosci, w formic obwieszczenia, infbr-
macji o numerach i granicach obwodow gtosowania oraz siedzibach
obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowa-
nych do potrzcb osob niepehiosprawnych oraz o mozliwosci gloso-
wania korespondencyjnego przez wyboreow niepetnosprawnych
i mozliwosci glosowania przez petnomocnika,
zglaszanie kandydatow na czlonkow obwodowych komisji wybor-
czych

do dnia 26 wrzesnia 201 K r

do godz. 24'

przyznanie przez Panstwowa Komisji; Wyborczq jcdnolitych nume-
row d!a list tych komitetow wyborczych, ktore zarcjcstrowary listy
kandydatow co najmniej w polowie okregow w wyborach do
wszystkich sejmikow wojewodztw,
zglaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatow na wojtow,
burmistrzow i prczydentow miast

do dnia 28 wrzesnia 201 8 r. przyznanie przez komisarza wyborczego, wykonujacego zadania
o charakterze ogolnowojewodzkim, numerow dla list tych komite-
tow wyborczych, ktorc zarcjcstrowafy co najmniej jcdnq list? kan-
dydatow w wyborach do sejmiku wojewodztwa i nie zoslal im przy-
znany numer przez Panstwowq Komisj? Wyborcza

do dnia 30 wrzesnia 2018 r. przyznanie przez komisarza wyborczego numerow dla list tych komi-
tetow wyborczych, ktore zarejestrowaly co najmniej jedna fis te kan-
dydalow w wyborach do rady powiatu i nic zostal im przyznany nu-
mer przez Panslwowq Komisje Wyboreza. ani pr/ez komisarza wy-
borezego wykonujacego zadania o charakterze ogolnowojewnd/kim,

\ \v-

borczych,
sporzadzenie spisow wyboreow w urzi^dzie gminy
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1
do dnia 6 pazdziernika 2018 r.

od dnia 6 pazdzicniika do dnia 1 9 pazibicrnika
2018 r. dogodz. 24™'

do dnia 12 pazdzicrnika 20 I S r.

do dnia 1 6 pazdzicrnika 20 1 8 r.

w dniu 19 pazdziernika 201 8 r. o godz. 24°°

w dniu 20 pazdziernika 2018 r.

w dniu 21 pazdziernika 2018 r.
godz. 7'K1-21110

2

rozplakatowanie obwieszczeri:

a) terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach
kaiidydatow na radnych,

h) gminnych komisji wyborczych o /arejestrowanych kandyda-
tach na wojtow, burmistrzow i prczydcntow miast,

7glaszanie przc/ wyborcow nicpetnosprawnych zamiaru gtosowa-
nia korespondcncyjncgo, w tyin przy pomocy nakladek na karty do
glosowania sporzadzonych w alfabecie Braille'a

nieodplatnc rozpows/cchnianie w programach publicznych nadaw-
cow radiowych i tclewizyjnych audycji wyborczych pr?;ygotowa-
nych przez komitely wyborcze

skladanic wnioskow o sporzadzcnic aktu pclnomocnictwa do gloso-
wania

skladanic przez wyborcow wnioskow o dopisanic ich do spisu wy-
borcow w wybranym obwodzie glosowania na obszarze gniiny
wlasciwej 7C wzgl^du na miejscc icb stalego zamieszkania

- zakohczcnic kampanii wyborczej

- przekazanie przewodniczacym obwodowych komisji wyborczych
spisow wyborcow

- glosowanie

Zgodnie 7 art. 9 ij 2 i 3 Kodeksu wyborczego, jezeli koniec tenninu wykonania C7ynnosci okresionej w Kodeksie wyborczym przy-
pada na sobolt; albu na dzieri ustawowo wolny od pracy, lermin uplywa pierwszcgo roboczego dnia po lym dniu. Jczcli Kodcks wy-
borczy nie slanowi inaczej, czynnosci wyborcze s^ dokonywanc w godzinach urzi;dowania sadow, organow wyborczych i urzi;dow
gin in.


