
 

 

POSTANOWIENIE NR 55/2020 

KOMISARZA WYBORCZEGO W WAŁBRZYCHU II  

z dnia 5 czerwca 2020 r. 

w sprawie zarządzenia zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 8 w Nowej Rudzie,  

na czas wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.  

Na podstawie art. 13a § 2a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) w związku z Postanowieniem Marszałka sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 988), Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu II postanawia, co następuje: 

§ 1. Zarządza się zmianę siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 8 w Nowej Rudzie na czas wyborów 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 

z: „Filia Szkoły Podstawowej nr 2, ul. Srebrna 11, 57-400 Nowa Ruda”,  

na: „Filia Szkoły Podstawowej nr 2 – sala gimnastyczna, ul. Srebrna 20, 57-400 Nowa Ruda”. 

§ 2. Postanowienie podlega przekazaniu Burmistrzowi Miasta Nowa Ruda, Wojewodzie Dolnośląskiemu 

oraz Państwowej Komisji Wyborczej. 

§ 3. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej  

i w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze Miasta Nowa Ruda 

Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu II: 

Sebastian Kowalski

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 18 czerwca 2020 r.

Poz. 3817



 

Uzasadnienie 

W dniu 4 czerwca 2020 r. Burmistrz Miasta Nowa Ruda zwrócił się pismem do Komisarza Wyborczego 

w Wałbrzychu II z prośbą o dokonanie zmiany dotychczasowej siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej  

nr 8 w Nowej Rudzie. Nie zmienia się miejsce lokalu, ponieważ w dalszym ciągu jest to filia Szkoły podstawowej 

nr 2 przy ul. Srebrnej, zmianie ulega pomieszczenie, w którym lokal będzie umiejscowiony. Dotychczas lokal 

wyborczy był zorganizowany w klasie, natomiast obecnie lokal zostanie zorganizowany w Sali gimnastycznej, 

w której łatwiej będzie zapewnić bezpieczne odległości między członkami komisji i wyborcami. Zmiana  

ma charakter jednorazowy i wynika wyłącznie z konieczności zorganizowania wyborów w okresie pandemii. 

Ponieważ budynek Sali gimnastycznej ma osobny adres, koniecznej jest wprowadzenie nowej siedziby lokalu,  

tj. Filia Szkoły Podstawowej nr 2 – sala gimnastyczna, ul. Srebrna 20, 57-400 Nowa Ruda 

Zgodnie z art. 13a § 2a  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504  

oraz z 2020 r. poz. 568), jeżeli wskutek nadzwyczajnych wydarzeń głosowanie w ustalonej przez komisarza 

wyborczego siedzibie obwodowej komisji wyborczej byłoby niemożliwe, może on zarządzić na czas określonych 

wyborów zmianę siedziby obwodowej komisji wyborczej. Biorąc powyższe pod uwagę, wydanie niniejszego 

zarządzenia jest zasadne.  
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