
Na podstawie art. 215 ust. 1 ustawy z dnia
12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz. 786
i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113,
poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271 oraz
z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188) w zwiàzku
z postanowieniem Marsza∏ka Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie stwierdze-
nia wygaÊni´cia mandatu senatora Mariana Nogi sta-
nowi si´, co nast´puje:

§ 1. Zarzàdzam wybory uzupe∏niajàce w woje-
wództwie dolnoÊlàskim w okr´gu wyborczym nr 3
obejmujàcym obszary powiatów: górowski, milicki,
oleÊnicki, o∏awski, strzeliƒski, Êredzki, trzebnicki, wo-

∏owski, wroc∏awski oraz miasto na prawach powiatu:
Wroc∏aw, z siedzibà Okr´gowej Komisji Wyborczej we
Wroc∏awiu — do mandatu, którego wygaÊni´cie
stwierdzi∏ Marsza∏ek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. Dat´ wyborów wyznaczam na niedziel´ dnia
28 marca 2004 r.

§ 3. Dni, w których up∏ywajà terminy wykonania
czynnoÊci wyborczych, okreÊla kalendarz wyborczy,
stanowiàcy za∏àcznik do postanowienia.

§ 4. Postanowienie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 21 stycznia 2004 r.

w sprawie zarzàdzenia wyborów uzupe∏niajàcych do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Za∏àcznik do postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 21 stycznia 2004 r. (poz. 103)

KALENDARZ WYBORCZY

dla wyborów uzupe∏niajàcych do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 28 marca 2004 r. w województwie
dolnoÊlàskim w okr´gu wyborczym nr 3 z siedzibà Okr´gowej Komisji Wyborczej we Wroc∏awiu

Data wykonania 
czynnoÊci wyborczych TreÊç czynnoÊci wyborczych

1 2

do dnia 5 lutego 2004 r. — podanie do publicznej wiadomoÊci informacji o okr´gu wyborczym nr 3

do dnia 7 lutego 2004 r. — zawiadomienie Paƒstwowej Komisji Wyborczej:
— przez organ partii politycznej o zamiarze zg∏oszenia kandydata

na senatora,
— przez pe∏nomocnika wyborczego o utworzeniu koalicyjnego komitetu

wyborczego lub o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców

do dnia 9 lutego 2004 r. — powo∏anie Okr´gowej Komisji Wyborczej

do dnia 17 lutego 2004 r. — zg∏aszanie kandydatów na senatora w celu zarejestrowania
do godz. 2400

do dnia 27 lutego 2004 r. — podanie do publicznej wiadomoÊci informacji o granicach i numerach
obwodów g∏osowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych,

— zg∏aszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez
pe∏nomocników wyborczych

do dnia 7 marca 2004 r. — powo∏anie przez wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast)
obwodowych komisji wyborczych

od dnia 7 marca 2004 r. — sk∏adanie przez ˝o∏nierzy pe∏niàcych zasadniczà lub okresowà s∏u˝b´ 
do dnia 14 marca 2004 r. wojskowà oraz pe∏niàcych s∏u˝b´ w charakterze kandydatów na ˝o∏nierzy

zawodowych lub odbywajàcych çwiczenia i przeszkolenie wojskowe, 
a tak˝e ratowników odbywajàcych zasadniczà s∏u˝b´ wojskowà w obronie
cywilnej poza miejscem sta∏ego zamieszkania oraz policjantów z jednostek
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skoszarowanych, funkcjonariuszy Biura Ochrony Rzàdu, Stra˝y Granicznej,
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej oraz S∏u˝by Wi´ziennej pe∏niàcych s∏u˝b´
w systemie skoszarowanym, wniosków o dopisanie do spisu wyborców 
d|a miejscowoÊci, w której odbywajà s∏u˝b´

od dnia 13 marca 2004 r. — rozpocz´cie rozpowszechniania nieodp∏atnego audycji wyborczych 
do dnia 26 marca 2004 r. w regionalnych programach publicznych nadawców radiowych 
do godz. 2400 i telewizyjnych, przygotowanych przez komitety wyborcze

do dnia 14 marca 2004 r. — sporzàdzenie spisów wyborców przez gminy

do dnia 17 marca 2004 r. — sk∏adanie wniosków przez wyborców przebywajàcych czasowo na 
obszarze gminy lub wyborców nigdzie niezamieszka∏ych o dopisanie 
do spisu wyborców,

— sk∏adanie wniosków przez wyborców niepe∏nosprawnych o dopisanie ich
do spisu w wybranym obwodzie g∏osowania na obszarze gminy w∏aÊciwej
ze wzgl´du na miejsce sta∏ego zamieszkania,

— podanie przez Okr´gowà Komisj´ Wyborczà, w formie obwieszczenia,
informacji o zarejestrowanych kandydatach na senatora

w dniu 26 marca 2004 r. — zakoƒczenie kampanii wyborczej
o godz. 2400

w dniu 28 marca 2004 r. — g∏osowanie
godz. 600—2000


