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
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