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POSTANOWIENIE Nr 57/2020 

KOMISARZA WYBORCZEGO W WAŁBRZYCHU II  

z dnia 5 czerwca 2020 r. 

w sprawie zarządzenia zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej  
nr 11 w Wadochowicach – miasto Ziębice,  

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 11 Wadochowicach - miasto Ziębice na czas 
wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 

z: „Przedszkole Publiczne w Henrykowie Oddział w Wadochowicach, Wadochowice 27, 57-210 Ziębice”,  
na: „Świetlica Wiejska w Wadochowicach, Wadochowice 22, 57-210 Ziębice”. 

§ 2.  
Postanowienie podlega przekazaniu Burmistrzowi  Ziębic, 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 Ziębice. 

   

  
 

Komisarz Wyborczy 
w Wałbrzychu II 

 
 

Sebastian Kowalski 
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Uzasadnienie

W dniu 4 czerwca 2020 r. Sekretarz Gminy z upoważnienia Burmistrza Ziębic pismem o sygnaturze
USC.502.8.2020 zwrócił się do Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z prośbą o dokonanie zmiany
dotychczasowej siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 11 w Wadochowicach. Dotychczasowa siedziba
Obwodowej Komisji Wyborczej nr 11 w Wadochowicach zlokalizowana była Przedszkolu Publicznym
w Henrykowie, Oddział w Wadochowicach, gdzie powierzchnia lokalu stanowi 25 m2, w związku z czym
zachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy członkami obwodowej komisji oraz wyborcami w warunkach
panującej pandemii byłoby utrudnione. Wskazane pomieszczenie w Świetlicy Wiejskiej zs. w Wadochowicach
22 posiada powierzchnię ponad 80 m2. W budynku jest sprawna instalacja elektryczna oraz dostęp do bieżącej
wody, nadto zostanie umieszczona przenośna toaleta, na którą zgodę wyraził Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Ząbkowicach Śląskich.

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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