POSTAFIOWIEITTTE

KOMISARZA WYBORCZEGO W BIALYMSTOKU
z dnia 5 grudnia 2016 r.

budory w wojew6dztwie podlaskim rcgionelnego
portu lotniczego

o pnzepnowadzeniu refertndum wojew6dzkiego w rprewie

Na podstawie art.20 ust.4 z dnia 15 wrzeSnia 2000 r. o referendum [okalnym ( tj. Dz. lJ. 22013 r. poz. 706 ze
zm.r)) w zwiqzku z prawomocnym wyrokiem Naczelnego Sqdu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29
listopada 2015 r. - sygnatura akt II OSK 1934116 oraz art.4Oa $ 1 ustawy zdnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks
wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz..ll}zenrr.z)) w zwi4zku zart.l ust. 2 ustawy o referendum lokalnym, Komisarz
Wyborczy w Bialymstoku postanawia:

-

$ 1. Przeprowadzii referendum wojew6dzkie
portu lotniczego.

w sprawie budowy w wojew6dztwie podlaskim

regionalnego

$ 2. OkreSlii treSi pytania referendalnego w brumieniu: Czy jest Panli za wybudowaniem w wojew6dztwie
podleskim regionalnego portu lotniczego?
$ 3.

Wyznacryf daQ referendum na niedzielg l5 stycmia ZAfi r.

$ 4. OkreSti6 terminy wykonania czynnoSci antiqzanych z przeprowadzeniem referendum
crynnoSci stanowiqcym zalqcznikNr I do niniejszego postanowienia.

jak

w kalendarzu

$ 5. Ustali6 wz6r i tre56 karty do glosowania jak w zal4cmrklNr 2 do niniejszego postanowienia.
$ 6. Okre3li6 wz6r i tre66 nakladki na kartg do glosowania sporz4dzonej w alfabecie Brailte'a jak w zalqczniku
Nr 3 do niniejszego postanowienia.
$ 7. Wykonanie postanowienia powierryC Sejmikowi Wojew6dztwa Podlaskiego i Marszalkowi Wojewodztwa
Podlaskiego stosownie do przepis6w ustawy z dnia 15 wrzesnia 2000 r. o referendum lokalnym.

$ 8. Postanowienie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania i podtega ogloszeniu w Dzienniku Urzgdowym
Wojcw6dztwa Podlaskiego oraz podaniu do publicmej wiadomoici w spos6b zwycrajowo przyjety na obszarze

wojew6dawa podlaskiego.

Komisarz Wyborczy w

Bial$nstoku

b "eJ^*Bogden l,aszkiewicz

1)Zmiany wymieniontt uStawy 20Staly oglos20ne W Dz.U.z2014r.poz.1871 iz 2015 r.poz.1045,1485
2)zmiany wymienionei ustawy 20Staly ogloszone Dz.U.2 201l r.NF 26,poz.134,Nr 94,poz.550,Nr 102,poz.588,Nr i34,

poz.777,Nr i47,po2.881,Nr i49,pOz.889,N『 171,po2.1016iNr217,poz.1281,22012r.poz.849,951i1529, 22014
r.Poz.179,18011072r.oraz z 2015 r.1043,1044,1045,192312281.
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ZateCznik Nr l do Postanowienia

Komta‐

Wyborczego w Biaち m■ Oku

z dnia 5脚 dnia 2016 r

KALENDARZ CZ―
Termin wykonywania
cannnoici referendalnei *)
do dnia 8 grudnia 2015 r.

-ogloszenie w

OSCI

Tref d crynnodci rcferendalnei

Dzienniku Urzgdowym Wojewodawa podlaskiego

postanowienia o przeprowadzeniu referendum

-podanie postanowienia
do dnia ll gnldnia 2016 r

do dnia l6 grudnia 2016 r.

o

,

przeprowadzeniu referendum

do wiadomo$i

mieszkurc6w przez rozplakatowanie na terenie woiew6dztwa oodlaskieso.
■
■け 。rZC面 。。bwod6ν YOdm

-podanie do publicznej wiadomodci, w formie obwieszczeniq informacji o
numerach i granicach obwod6w glosowania oraz o wyznsczonych siedzibach
obwodo*ych komisji do spraw referendum, w tym o siedzibie komisji whdciwej
dla glosowania korespondenryjnego i o lokalach dostosowanych do potrzeb os6b
niepehosprawnych,

do dnia

2l grudnia

2016 r.
淵

do dnia 22卿 dnia 2016
do dnia 25 grudnia 2016 r.
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-sporzqdzenie przez urzgdy miast

i gmin

spisu os6U uprawnionyotr Ao uazi"tu w

referendumn

-powolanie przez Wojewodzk4 Komisjg do Spraw Referendum obwodouych
komisji do spraw referendum,
-zgloszenie przez osoby niepelnosprawne uprarrnione do udziafu w refertndum
zamiaru glosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakladki na kartg
do glosowania sporz4dzonej w alfabecie

Braille'q
do udzialu w rcferendum informacji o
terminie referendum, godzinach glosowania, sposobie glosowania oraz o
warunkach waino$ci glosu w rcferendum oraz o mo2liwojci glosowania
-przekazanie osobom uprawnionyn

kores pondencvinego lub przez pelnomocnika,

do dnia 6 sWcznia 2017 r.
do dnia 10 s"CZnia 2017 r

dnia 13 s,cznia 2017 r
godz 24∞

dnia 14 stycznia 2017 r.
dnia 15 s,cznia 2017 r

‐
skladant

mbsk6w o s,orZ
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-skledanie przez osoby uprawnione do udziafu w rrE endumGGfEwi
dopisanie do spisu w wybranym przez siebie obwodzie closowania.
-zakoriczenie kampanii referendalnej,
-przekazanie przewodniczqcym obwodowych komisji do spraw reErendum
sris6w os6b uprawnionych do udzialu w referendum.

-glosowanie

godz 711‐ 21∞

_ '.\zgoddie z art.9 g 2ustawyzdnia5 stycmia20ll r. - Kodeks wyborczy (Dz. u. Nr 21, poz.112 ze zm.)
zwiqzku z art. I ust.2 ustawy z dnia 15 wrzesnia 2000 r. o referendum- lokalnym (Dz. u. z z6h r. pz. lo6 z
p6in. an.), - jeeeli koniec terminu wykonania crynno$ci okreslonej w ustawie przypada na sobotg albo na dzie6
ustawowo wolny od pracy, fermin uptyva pierwszego roboc,zego dnia po tym dniu.
w-
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ZdqcatikNr 2 do Postanowienia
Komisarza Wyborczego w Biatymstoku
z dnia 5 grudnia 2016 r.

KAnrA DO Gt(xi(nt AlrilA
w referendum wojeurddrkin zarrqdzonym
pzez Komlsana \rfborczego w Bietymsffiu na dzisi 13 styania ZOl,l r.

Czy Jest Fanfi

□

za rnybudowaniern w rrvojew6dztwie podlasklm
regionelnego portu lotniczego ?
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Zalqcznik Nr 3 do Postanowienia
Komisarza Wyborczego w Bialymstoku
z dnia 5 gnrdnia 2015 r.

NakLdka ns k.rte do glosowanilw r€ferendum wojw6dzkim
(opcjak pouryrei w afabecie Brelle'.l
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