
K O M U N I K A T  

KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY II 
z dnia 14 sierpnia 2018 r. 

 

o miejscu, czasie i terminie przyjmowania przez Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II 

zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych 
 

 

Na podstawie art. 167 § 1 pkt 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) oraz § 9 

pkt 2 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej 

komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych (M.P. poz. 246) podaje się do publicznej 

wiadomości informację o miejscu, czasie i terminie przyjmowania przez Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II zawiadomień 

o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów 

i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 

1. Stosownie do art. 402 § 1 i art. 403 § 3 Kodeksu wyborczego Komisarz Wyborczy w Bydgoszczy II 

przyjmuje zawiadomienia o utworzeniu: 

1) komitetów wyborczych organizacji (stowarzyszeń i organizacji społecznych) zamierzających zgłaszać 

kandydatów tylko w jednym województwie, które mają swoją siedzibę na obszarze właściwości 

terytorialnej Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II; 

2) komitetów wyborczych wyborców zamierzających zgłaszać kandydatów tylko w jednym 

województwie lub tylko w jednej gminie liczącej do 20.000 mieszkańców, które mają swoją siedzibę 

na obszarze właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II. 

Obszar właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II obejmuje powiaty: 

inowrocławski, mogileński, nakielski, sępoleński, żniński. 

2. Zawiadomienia o utworzeniu komitetów wyborczych będą przyjmowane w siedzibie Komisarza 

Wyborczego w Bydgoszczy II, ul. Jagiellońska 3, pokój 26 i 27 (budynek A Kujawsko-Pomorskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy) przez Komisarza Wyborczego oraz wskazanych pracowników 

Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Bydgoszczy codziennie od poniedziałku do piątku 

w godzinach od 730 do 1530 oraz w dniu 25 sierpnia 2018 r. (sobota) w godzinach od 900 do 1400.  

Ustawowy termin złożenia zawiadomienia upływa w dniu 27 sierpnia 2018 r. o godz. 1530. 

Zawiadomienie w formie pisemnej wraz z wymaganymi załącznikami może być złożone osobiście 

przez pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego lub doręczone w inny sposób (np. pocztą lub przez 

osobę upoważnioną do doręczenia zawiadomienia). W razie wysłania zawiadomienia pocztą o docho-

waniu terminu złożenia zawiadomienia rozstrzyga data wpływu przesyłki do Komisarza Wyborczego. 

3. Zasady tworzenia komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach organów jednostek samorządu 

terytorialnego regulują przepisy rozdziału 11 w dziale I oraz rozdziału 7 w dziale VII Kodeksu wyborczego. 

W Biuletynie Informacji Publicznej Państwowej Komisji Wyborczej na stronie internetowej Delegatury 

Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy (bydgoszcz.pkw.gov.pl) zostały udostępnione Informacje 

o tworzeniu komitetów wyborczych wraz ze wzorami stosownych dokumentów. Informacji dotyczących 

tworzenia komitetów wyborczych udziela także Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Bydgoszczy 

(tel. 52 323-18-29).  
 

 

Komisarz Wyborczy 

   w Bydgoszczy II 

 

        wz. Adam Dyla 


