Informacja
Komisarza Wyborczego w Gdańsku
z

dnta 21 września 2010 r.

w sprawie trybu prryjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego.
1.

2.

Stowarzyszenia lub organizacje społeczne oraz komitety wybot:ze wyborców mające
siedziby na terenie miast: Gdańsk, Gdyniao Sopot otaz powiatow: gdańskiego,
kartuskiego, kościerskiego, kwidzyńskiego, malborskiego, nowodworskiego,
puckiego, starogardzkiego, sztumskiego, tczewskiego i wejherowskiego zawiadomienia
o utworzeniu komitetu wyborczego składająKomisarzowi Wyborczemu w Gdańsku.
Stowarzyszenia lub organizacje społeczne oraz komitety wyboraze wyborców mające

siedziby na terenie miasta Słupsk oraz powiatów: bytowskiego, chojnickiegoo

człuchowskiego, lęborskiego i słupskiego zawiadomienia
wyborczego składają Komisarzowi Wyborczemu w Słupsku.

o

utworzeniu komitetu

-J. Komisarze Wyborcry zawiadomienia, o których mowa w pkt 1 i 2 niniejszej informacji,
przyjmują:

Komisarz WyborcTy w Gdańsku w swojej siedzibie w Gdansku: 80-810 Gdańsk, ulica

okopowa 21127, I piętro, pok. 130 (gmach Urzędu Marszałkowskiego
w Gdańsku) od poniedziałku do piątku w godz. od 745 do 1545 oraz w sobotę
2 października 2010 r. w godz. od 1000 do 1600 (tet.58 301-15-10,3o5-94-4I,
305-Ż1-04)'

Komisarz Wyborczy w Słupsku w swojej siedzibie w Słupsku 76-200 Słupsk, ulica Jana
Pawła II Nr 1, V piętro, pok. 529 od poniedziałku do piątku w godz. od 730 do 1530 oraz
w sobotę 2 października 20Ia r. w godz. od 800 do 1400(tę1. 59 842-74-20,842-47-29).

4. ostateczny termin przyjmowania zawiadomień upływa w poniedziałek w dniu
4 października 2010 r.

5.

6.

7.

Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego moŻe być dostarczone właściwemu
Komisarzowi Wyborczemu przęz pełnomocnika wyborczego, upoważnioną osobę
Iub za pośrednictwem poczty. W przypadku wysłania zawiadomienia przesyłką pocztową
o dotrzymaniu tęrminu decyduje data wpływu zawiadomienia do siedziby Komisatza
Wyborczego.

Zawiadomienia o utworzeniu komitetów wyborczych stowarzyszeń i organizacji
społecznych oraz komitetów wyborczych wyborców, które zamierzają zgłosić listy
kandydatów w więcej niż jednym województwie przyjmuje Państwowa Komisja
Wyborcza pod adresem 00-902 Warszawa, ul. Wiejska 10 (tel. 22 695-26-37,695-26-41)
Wzory wymaganych dokumentów dotyczących trybu tworzęnia komitetow wyborczych
dostępne Sąw siedzibach Komisarzy Wyborczych, urzędach gmin (miast) orazna stronie
internetowej Państwowej Komisj i Wyborczej pod adresem www. pkw.gov.pl
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