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ROZPORZA.DZENIE PREZESA RADY MINISTROW
z dnia 17 wrzesnia 2010 r.
w sprawie zarza^dzenia wyborow do rad gmin, rad powiatow i sejmikow wojewodztw,
Rady m.st, Warszawy i rad dzielnic m.st, Warszawy oraz wyborow wojtow, burmistrzow i prezydentow miast
Na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 16 iipca
1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatow i sejmikow wojewodztw (Dz. U. z 2003 r.
Nr 159, poz. 1547, z pozn. zm. 1) ), art. 7 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 15 rnarca 2002 r. o ustroju miasta stolecznego
Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361, z pozn. zm.2!) oraz
art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezposrednim wyborze wojta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, z pozn. zm.3') zarza.dza sie>
co nastepuje:
§ 1. Zarzqdza si§ wybory do rad grnin, rad powiatow i sejmikow wojewodztw, Rady m.st. Warszawy
i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wybory wojtow,
burmistrzow i prezydentow miast.

§ 2. Date wyborow, o ktorych mowa w § 1, vvyznacza si $ na niedzie!^ 21 listopada 2010 r.
§ 3. Dni, w ktorych upiywajq terminy wykonania
czynnosci wyborczych, okresia kalendarz wyborczy,
stanowiqcy zal^cznik do rozporzqdzenia.
§ 4. Rozporz^dzenie wchodzi w zycie z dniem ogloszenia.

Prezes Rady Ministrow: D. Tusk

Zmiany tekstu jednolftego wymienionej ustawy zostaiy ogfoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055
i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,Nr34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127
i Nr218, poz. 1592. z 2007 r. Nr25, poz. 162, Nr4S, poz. 327 i Nr 112, poz. 766, z 2008 r. Nr96, poz. 607 i Nr 180. poz. 1111,
Z2009 r. Nr213, poz. 1651 i 1652 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 356.
2 * Zmiany wymienionej ustawy zostaiy ogloszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 127, poz. 1087, z 2006 r. Nr 249, poz. 1826 i 1828
oraz z 2009 r. Nr 95, poz. 787.
3> Zmiany wymienionej ustawy zostaiy ogioszone w Dz. U. z 2002 r, Nr 127, poz, 1089 i Nr 214, poz. 1806, z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 48, poz. 327, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111 oraz z 2009 r. Nr 213, poz. 1651 i 1652.
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Zaiqcznik do rozporzgcizenia Prezesa Rady Ministrow
z dnia 17 wrzesnia 2010 r. ipoz. 1151)

KALENDARZ WYBORCZY
Termin vvykonania czynnosci wyborczej

Tresc czynnosci wyborczej

do 1 pazdziernika 2010 r.

podanie do publicznej wiadornosci, w formie obwieszczenia, informacji o okregach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w kazdym okregu wyborczym oraz
o wyznaczonej siedzibie terytoriainej komisji wyborczej dla wyborow do rad gmin, rad powiatow, sejmikow wojewodztw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wojtow,
burmistrzow i prezydentow miast,
zawiadomienie odpowiednio Panstwowej Komisji Wyborczej
lub wiasciwego kornisarza wyborczego o utworzeniu komitetu
wyborczego oraz o zamiarze zglaszania kandydatow na radnych

do 4 pazdziernika 2010 r.

zgiaszanie komisarzom wyborczym kandydatow na czfonkow
terytorialnych komisji wyborczych

do 7 pazdziernika 2010 r.

powolanie przez komisarza wyborczego terytorialnych kornisji
wyborczych

do 22 pazdziernika 2010 r. do godz. 24°°

zgiaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatow
na radnych, odrebnie dla kazdego okregu wyborczego dla wyborow do rad gmin, rad powiatow, sejrnikow wojewodztw, Rady m.st, Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy

do 27 pazdziernika 2010 r.

przyznanie przez Panstwowa. Komisj? Wyborcza. jednolitych numerowdla iisttych komitetow wyborczych, ktore zarejestrowaiy
listy kandydatow w ponad poiowie okregow w wyborach do
wszystkich sejmikow wojewodztw,
zgiaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatow na wojtow, burmistrzow i prezydentow miast

do godz. 24°°
do 29 pazdziernika 2010 r.

przyznanie przez komisarza wyborczego, wykonuja.cego zadania
o charakterze ogolnowojewodzkim, numerow dia list tych komitetow wyborczych, ktore zarejestrowaiy co najmniej jedng. !ist§
kandydatow w wyborach do sejmiku wojewodztwa i nie zostat
im przyznany nurner przez Pahstwow^ Komisj§ Wyborcz^

do 31 pazdziernika 2010 r.

przyznanie przez komisarza wyborczego numerow dia list tych
komitetow wyborczych, ktore zarejestrowaiy co najmniej jedna.
iist$ kandydatow w wyborach do rady powiatu i nie zostai im
przyznany numer przez Panstwowa. Komisje Wyborczq ani przez
komisarza wyborczego wykonujgcego zadania o charakterze
ogolnowojewodzkim,
podanie do pubiicznej wiadomosci, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodow giosowania oraz
o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych

do 6 listopada 2010 r.

rozptakatowanie obwieszczen:
a) wiasciwych terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatow na radnych zawieraja.cych numery list, skroty nazw komitetow, dane o kandydatach umieszczone w zgloszeniach list wraz z ewentualnyrni oznaczeniami
kandydatow oraz tresc oswiadczeh iustracyjnych stwierdzajqcych fakt pracy lub sluzby w organach bezpieczenstwa pahstwa lub wspotpracy z nimi,
b) gminnyeh komisji wyborczych o zarejestrowanych listach
kandydatow na wojtow, burmistrzow i prezydentow miast,
na ktorych umieszczone sa., w kolejnosci alfabetycznej nazwisk: nazwiska, irniona, wiek, wyksztalcenie, miejsce zamieszkania, nazwa komitetu zglaszajgcego kandydata, nazwa
partii politycznej, do ktorej nalezy kandydat, oraz tresc
oswiadczen iustracyinych stwierdzajacych fakt pracy lub
sluzby w organach bezpieczenstwa panstwa lub wspoipracy
z nimi
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od 6 listopada 2010 r.

— nieodplatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach telewizji publicznej i pubiicznego radia

do 7 listopada 2010 r.

— powolanie przez gminn^ kornisj^ wyborcza. obwodowych komisji wyborczych,
— sporza,dzenie spisow wyborcow w urz^dzie gminy

do 11 listopada 2010 r.

— skladanie wnioskow o sporz^dzenie aktu petnomocnictwa do
glosovvania

do 16 listopada 2010 r.

— skiadanie wnioskow przez wyborcow niepelnosprawnych o dopisanie ich do spisu w wybranym obwodzie glosowania na obszarze gminy

19 iistopada 2010 r. o godz. 24°°

— zakonczenie kampanii wyborczej

20 listopada 2010 r.

— przekazanie przewodniczqcym obwodowych komisji wyborczych spisow wyborcow

21 iistopada 2010 r. godz. 8°°-2200

— glosowanie

