
Komunikat 
Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy 

z dnia 21 września 2010 r. 
 
 Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 6 lit. b uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 marca 
2002 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej komisarzy wyborczych, właściwości 
rzeczowej w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólnowojewódzkim oraz trybu pracy 
komisarzy wyborczych (M. P. Nr 13, poz. 225 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości 
informację o miejscu i czasie przyjmowania przez  komisarzy wyborczych zawiadomień 
o utworzeniu komitetów wyborczych i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych: 

1.  Komisarz Wyborczy w Bydgoszczy, wykonujący czynności o charakterze ogólnowojewódzkim 

z siedzibą: Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 3, p. 27 

(o właściwości obejmującej: Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego; miasto na prawach 
powiatu Bydgoszcz; powiaty: bydgoski, inowrocławski, mogileński, nakielski, sępoleński, świecki, 
tucholski, Ŝniński oraz gminy połoŜone na obszarze wymienionych powiatów). 

Zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów 
na radnych będą przyjmowane w siedzibie Komisarza Wyborczego w okresie 
do 4 października 2010 r. w godzinach 830 – 1530 (od poniedziałku do piątku). W dniu 
2 października 2010 r. (sobota) zawiadomienia będą przyjmowane w godzinach 830 –1400. 

2.  Komisarz Wyborczy w Toruniu  

z siedzibą: Toruń, ul. Plac Teatralny 2 p. 449 (budynek Urzędu Marszałkowskiego, III piętro, 
wejście od Al. Solidarności). 

(o właściwości obejmującej: miasta na prawach powiatu: Grudziądz, Toruń; powiaty: brodnicki, 
chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, toruński, wąbrzeski oraz gminy połoŜone 
na obszarze wymienionych powiatów). 

Zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów 
na radnych będą przyjmowane w siedzibie Komisarza Wyborczego w okresie 
do 4 października 2010 r. w godzinach 830 – 1530 (od poniedziałku do piątku). W dniu 
2 października 2010 r. (sobota) zawiadomienia będą przyjmowane w godzinach 830 –1400. 

3.  Komisarz  Wyborczy we Włocławku  

z siedzibą: Włocławek, ul. Brzeska 6, p. 10. 

(o właściwości obejmującej: miasto na prawach powiatu Włocławek; powiaty: aleksandrowski, 
lipnowski, radziejowski, rypiński, włocławski oraz gminy połoŜone na obszarze wymienionych 
powiatów). 

Zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów 
na radnych będą przyjmowane w siedzibie Komisarza Wyborczego w okresie 
do 4 października 2010 r. w godzinach 830 – 1530 (od poniedziałku do piątku). W dniu 
2 października 2010 r. (sobota) zawiadomienia będą przyjmowane w godzinach 830 –1400. 

 Jednocześnie informuję, iŜ na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej 
www.pkw.gov.pl (strona główna: Aktualności)  znajduje się Informacja o tworzeniu komitetów 
wyborczych dla wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego wraz z niezbędnymi 
wzorami druków. Wymieniona Informacja Państwowej Komisji Wyborczej i wzory druków będą 
dostępne takŜe w delegaturach Krajowego Biura Wyborczego (siedzibach komisarzy wyborczych) 
oraz urzędach gmin (miast), starostwach powiatowych i Urzędzie Marszałkowskim. 
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/-/ sędzia Andrzej Siuchniński 


