
K  O  M  U  N  I  K  A  T
KOMISARZA WYBORCZEGO W CIECHANOWIE

W  SPRAWIE  MIEJSCA, DNIACH I GODZINACH SKŁADANIA  ZAWIADOMIEŃ  O  
UTWORZENIU KOMITETU WYBORCZEGO W  WYBORACH  DO  RAD  GMIN, 

 RAD  POWIATÓW  I  SEJMIKÓW  WOJEWÓDZTW
ZARZĄDZONYCH  NA  DZIEŃ 16  LISTOPADA  2014 ROKU.

Komisarz Wyborczy w Ciechanowie przyjmuje zawiadomienia o utworzeniu komitetu 

wyborczego  i  zamiarze  zgłoszenia  kandydatów  na  radnych  na  obszarze  powiatów: 
ciechanowskiego,  mławskiego,  płońskiego,  pułtuskiego,  żuromińskiego  i  gmin  w  tych 
powiatach od pełnomocników wyborczych następujących komitetów:

• komitetu wyborczego organizacji mającego siedzibę na w/w obszarze w celu zgłoszenia 
kandydatów  na  radnych  tylko  na  obszarze  jednego  województwa  tj.  województwa 
mazowieckiego
(art.  402  Kodeksu  wyborczego;  informacja  PKW  z  dnia  30.06.2014  roku  Nr  ZPOW-703-
111/14),   

• komitetu wyborczego wyborców mającego siedzibę na w/w obszarze utworzonego w celu 
zgłoszenia  kandydatów  do  rad  tylko  na  obszarze  jednego  województwa  tj.  województwa 
mazowieckiego
(art.  403  Kodeksu  wyborczego;  informacja  PKW  z  dnia  30.06.2014  roku  Nr  ZPOW-703-
112/14),

• komitetu wyborczego wyborców utworzonego jedynie w celu zgłoszenia kandydatów na 
radnych do rady gminy w jednej gminie niebędącej miastem na prawach powiatu (art. 403 
Kodeksu wyborczego; informacja PKW z dnia 30.06.2014 roku Nr ZPOW-703-112/14).

Zawiadomienie  dostarcza  się  do  Komisarza  Wyborczego  w  Ciechanowie   (budynek  
Starostwa Powiatowego w Ciechanowie),  ul. 17 Stycznia 7, III piętro pokój nr 301, 302, 321  
od dnia ogłoszenia rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów o zarządzeniu wyborów  do  
dnia 8 września 2014 roku - od poniedziałku do piątku w godzinach 800-1600.

W dniu 6 września 2014 r. w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Ciechanowie,  
w celu przyjmowania zawiadomień, pełniony jest dyżur od godziny  800   do  1300.

 Zawiadomienie może dostarczyć osobiście pełnomocnik wyborczy, osoba upoważniona 
lub można je wysłać pocztą. W przypadku wysłania zawiadomienia pocztą  o dotrzymaniu 
terminu decyduje data wpływu zawiadomienia do Komisarza Wyborczego a nie data stempla 
pocztowego. Nie jest dopuszczalne wysyłanie zawiadomienia faxem lub drogą elektroniczną.

Jeżeli  Komitet wyborczy o jego utworzeniu nie zawiadomi Komisarza Wyborczego 
wówczas nie będzie mógł dokonać rejestracji  kandydatów na radnych oraz kandydata na 
wójta, burmistrza, prezydenta miasta. 

Informacje  Państwowej  Komisji  Wyborczej  o  tworzeniu  komitetów  wyborczych 
w wyborach  do  organów  jednostek  samorządu  terytorialnego  oraz  wzory  zawiadomień 
dostępne są na stronach internetowych Państwowej Komisji Wyborczej – http://pkw.gov.pl, 
Komisarza  Wyborczego  w  Ciechanowie  -   http://ciechanow.pkw.gov.pl  oraz  w  urzędach 
miast/gmin.    
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