
2. Ze spisu skreÊla si´ osoby:

1) wobec których w∏aÊciwy konsul wyda∏ decyzj´
o ich skreÊleniu ze spisu w wyniku reklamacji;

2) które zosta∏y umieszczone w spisie w wyniku
oczywistej omy∏ki;

3) którym wydano zaÊwiadczenie o prawie do g∏oso-
wania.

3. Po dokonaniu zmian, o których mowa w ust. 1
i 2 pkt 1 i 2, w rubryce spisu „uwagi” umieszcza si´
odpowiednio adnotacj´ „reklamacja” lub „omy∏ka”.

§ 6. 1. Konsul za poÊrednictwem w∏aÊciwego wo-
jewody powiadamia urzàd gminy w∏aÊciwy ze wzgl´-
du na miejsce sta∏ego zamieszkania lub miejsce ostat-
niego zameldowania na pobyt sta∏y wyborcy o wpisa-
niu go do spisu lub dopisaniu na dodatkowym formu-
larzu spisu, a tak˝e o skreÊleniu ze spisu osób, o któ-
rych mowa w § 5 ust. 2 pkt 1 i 2, jeÊli zawiadomi∏ urzàd
gminy o ich umieszczeniu w spisie.

2. Konsul dokonuje powiadomienia, o którym mo-
wa w ust. 1, telefaksem lub telegraficznie, niezw∏ocznie
po wpisaniu, dopisaniu lub skreÊleniu, podajàc dane
dotyczàce wyborcy wed∏ug rubryk formularza spisu.

3. W celu powiadomienia w∏aÊciwego urz´du gmi-
ny, stosuje si´ odpowiednio wzór okreÊlony w rozpo-
rzàdzeniu, o którym mowa w § 2 ust. 2.

§ 7. 1. O sporzàdzeniu spisu konsul powiadamia
wyborców, wywieszajàc stosownà informacj´ w swo-
jej siedzibie.

2. Udost´pnienie spisu nast´puje na pisemny
wniosek osoby zainteresowanej, sporzàdzony wed∏ug
wzoru okreÊlonego w rozporzàdzeniu, o którym mowa
w § 2 ust. 2.

§ 8. 1. Na ˝àdanie wyborcy zmieniajàcego miejsce
pobytu konsul, na podstawie spisu, wydaje mu za-
Êwiadczenie o prawie do g∏osowania w miejsce poby-
tu w dniu wyborów, w tym na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej, wed∏ug wzoru, okreÊlonego w rozpo-
rzàdzeniu, o którym mowa w § 2 ust. 2.

2. Wydajàc zaÊwiadczenie, konsul skreÊla wyborc´ ze
spisu, zamieszczajàc w nim adnotacj´ „zaÊwiadczenie”.

3. ZaÊwiadczenie o prawie do g∏osowania wybor-
ca odbiera osobiÊcie lub przez upowa˝nionà pisemnie
osob´.

4. Upowa˝nienie do odbioru zaÊwiadczenia o pra-
wie do g∏osowania powinno zawieraç:

1) numer wa˝nego polskiego paszportu wyborcy b´-
dàcego obywatelem polskim lub numer paszportu
albo nazw´ i numer dokumentu to˝samoÊci wy-
borcy b´dàcego obywatelem Unii Europejskiej,
który nie jest obywatelem polskim;

2) imi´, nazwisko i numer paszportu lub nazw´ i nu-
mer innego dokumentu to˝samoÊci osoby upo-
wa˝nionej do odbioru zaÊwiadczenia.

§ 9. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
7 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Spraw Zagranicznych: W. Cimoszewicz
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH1)

z dnia 14 kwietnia 2004 r.

w sprawie utworzenia obwodów g∏osowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego
dla wyborców przebywajàcych za granicà

Na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycz-
nia 2004 r. — Ordynacja wyborcza do Parlamentu Eu-
ropejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219) zarzàdza si´, co
nast´puje:

§ 1. 1. Tworzy si´ obwody g∏osowania w wyborach
do Parlamentu Europejskiego dla wyborców przeby-
wajàcych za granicà.

2. Wykaz obwodów, ich numery oraz siedziby ob-
wodowych komisji wyborczych okreÊla za∏àcznik do
rozporzàdzenia.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
7 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Spraw Zagranicznych: W. Cimoszewicz

————————
1) Minister Spraw Zagranicznych kieruje dzia∏em administracji

rzàdowej — sprawy zagraniczne, na podstawie § 1
ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca
2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra
Spraw Zagranicznych (Dz. U. Nr 97, poz. 870 oraz z 2003 r.
Nr 118, poz. 1111).
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Spraw Zagranicznych
z dnia 14 kwietnia 2004 r. (poz. 666)

WYKAZ OBWODÓW G¸OSOWANIA, ICH NUMERÓW
ORAZ SIEDZIB OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
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Egzemplarze bie˝àce oraz archiwalne mo˝na nabywaç:
– w Zak∏adzie Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71, 

02-903 Warszawa, tel. 694-67-00, 694-60-96 — na podstawie nades∏anego zamówienia (wy∏àcznie sprzeda˝ wysy∏kowa);
– w punktach sprzeda˝y Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego w Warszawie (sprzeda˝ wy∏àcznie za gotówk´):

– ul. Powsiƒska 69/71, tel. 694-62-96
– al. Szucha 2/4, tel. 629-61-73 (od 1997 r.)

Reklamacje z powodu niedor´czenia poszczególnych numerów zg∏aszaç nale˝y na piÊmie do Zak∏adu Wydawnictw i Poligrafii 
Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa, 

do 15 dni po otrzymaniu nast´pnego kolejnego numeru

O wszelkich zmianach nazwy lub adresu prenumeratora prosimy niezw∏ocznie informowaç na piÊmie Zak∏ad Wydawnictw i Poligrafii 
Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Dziennik Ustaw i Monitor Polski (spis treÊci) dost´pne sà w Internecie pod adresem www.cokprm.gov.pl

T∏oczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Zak∏adzie Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 
ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa 
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