
 

 

PAŃSTWOWA 

KOMISJA WYBORCZA 

ZPOW-535-1/19 

UCHWAŁA Nr 68/2019 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 23 kwietnia 2019 r. 

w sprawie skargi na postanowienie Komisarza Wyborczego w Białymstoku I 

Państwowa Komisja Wyborcza, na podstawie art. 12 § 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.  

– Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684), po rozpatrzeniu skargi wniesionej 

przez 15 mieszkańców gminy Łapy na postanowienie nr 74/2019 Komisarza Wyborczego 

w Białymstoku I z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Łapy na stałe obwody 

głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 

postanawia 

pozostawić skargę bez rozpoznania. 

Uzasadnienie 

Komisarz Wyborczy w Białymstoku I postanowieniem nr 74/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r. 

w sprawie podziału Gminy Łapy na stałe obwody głosowania dokonał podziału gminy 

na obwody głosowania. Różnica w stosunku do dotychczasowego podziału dotyczyła zmiany 

siedziby obwodowej komisji wyborczej nr 11, w związku z wnioskiem Burmistrza Łap w tej 

sprawie. Z uwagi na zasadę stałości obwodów głosowania Komisarz Wyborczy 

w Białymstoku I nie uwzględnił natomiast dołączonych do wniosku propozycji dalej idących 

zmian w podziale gminy na obwody głosowania.  

Postanowienie nr 74/2019 Komisarza Wyborczego w Białymstoku I zostało podane 

do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 11 kwietnia 2019 r. 

W dniu 18 kwietnia 2019 r. do Państwowej Komisji Wyborczej wpłynęła skarga 

15 wyborców gminy Łapy na wyżej wymienione postanowienie. 
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W skardze zarzucono, że Komisarz Wyborczy w Białymstoku I nie uwzględnił wniosku 

w pozostałym zakresie, który przewidywał przywrócenie stanu obowiązującego przed 

wejściem w życie uchwały nr XLIV/392/18 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 20 kwietnia 

2018 r.  

Stosownie do art. 12 § 13 Kodeksu wyborczego skarga na postanowienie komisarza 

wyborczego, dotyczące podziału gminy na stałe obwody głosowania, powinna być wniesiona 

przez co najmniej 15 wyborców bezpośrednio do Państwowej Komisji Wyborczej, w terminie 

3 dni od daty podania go do publicznej wiadomości.  

Jak wskazano wyżej postanowienie nr 74/2019 Komisarza Wyborczego w Białymstoku I 

zostało podane do publicznej wiadomości w dniu 11 kwietnia 2019 r., zatem termin 

na wniesienie skargi upłynął w dniu 15 kwietnia 2019 r. (termin wydłużony zgodnie z art. 9 

§ 2 Kodeksu wyborczego). Natomiast skarga wpłynęła do Komisji w dniu 18 kwietnia 

2019 r., a więc po upływie ustawowego terminu.  

W związku z tym Państwowa Komisja Wyborcza postanowiła, jak w sentencji uchwały. 

Państwowa Komisja Wyborcza jednocześnie nie znajduje podstaw prawnych 

do kwestionowania, w trybie nadzoru, zaskarżonego postanowienia nr 74/2019 Komisarza 

Wyborczego w Białymstoku I. 

Na niniejszą uchwałę wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia 

skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego, w terminie 3 dni od daty jej podania 

do publicznej wiadomości (opublikowania jej na stronie internetowej Komisji). 

Zastępca Przewodniczącego 

Państwowej Komisji Wyborczej 

Wiesław Kozielewicz 

Otrzymują: 

1.  

2. Komisarz Wyborczy w Białymstoku I 

3. a/a 


