
§ 5. Kapitan, za poÊrednictwem armatora, powia-
damia niezw∏ocznie urzàd gminy w∏aÊciwy ze wzgl´du
na miejsce zamieszkania wyborcy o wpisaniu go do
spisu wyborców lub o jego skreÊleniu ze spisu wybor-
ców.

§ 6. Kapitan podpisuje ka˝dy arkusz spisu wybor-
ców i opatruje go swojà piecz´cià.

§ 7. 1. O sporzàdzeniu spisu wyborców kapitan po-
wiadamia wyborców.

2. Udost´pnienie spisu wyborców nast´puje na pi-
semny wniosek osoby zainteresowanej, sporzàdzony
wed∏ug wzoru okreÊlonego w rozporzàdzeniu, o któ-
rym mowa w § 3 ust. 1.

§ 8. 1. Na ˝àdanie wyborcy umieszczonego w spi-
sie wyborców, zmieniajàcego miejsce pobytu przed
dniem wyborów, kapitan wydaje zaÊwiadczenie o pra-
wie do g∏osowania.

2. Po wydaniu zaÊwiadczenia, o którym mowa
w ust. 1, kapitan skreÊla wyborc´ ze spisu wyborców,
zamieszczajàc w rubryce spisu „uwagi” adnotacj´
„zaÊwiadczenie”.

3. Wzór zaÊwiadczenia o prawie do g∏osowania
okreÊla rozporzàdzenie, o którym mowa w § 3 ust. 1.

4. ZaÊwiadczenie o prawie do g∏osowania wybor-
ca odbiera osobiÊcie za pokwitowaniem lub przez oso-
b´ pisemnie upowa˝nionà, pod warunkiem podania
w upowa˝nieniu swojego numeru PESEL albo nume-
ru paszportu lub nazwy i numeru innego dokumentu
potwierdzajàcego to˝samoÊç wyborcy.

§ 9. 1. Spis wyborców kapitan przekazuje w jed-
nym egzemplarzu przewodniczàcemu obwodowej ko-
misji wyborczej najpóêniej w przeddzieƒ wyborów.

2. Spis wyborców jest aktualizowany do dnia prze-
kazania go przewodniczàcemu obwodowej komisji
wyborczej przez wpisanie osoby uprawnionej do
udzia∏u w wyborach na dodatkowym arkuszu spisu
wyborców lub skreÊlenie ze spisu ju˝ sporzàdzonego.

3. Aktualizacji, o której mowa w ust. 1, podlegajà
obydwa egzemplarze spisu wyborców.

4. Przepisy § 3—6 stosuje si´ odpowiednio.

§ 10. 1. Po sporzàdzeniu spisu wyborców, a przed
dniem g∏osowania, na dodatkowym formularzu spisu
wyborców wpisuje si´ osoby, które:

1) zosta∏y pomini´te w spisie wyborców, je˝eli rekla-
macja w sprawie ich wpisania zosta∏a uwzgl´dnio-
na przez kapitana;

2) zosta∏y pomini´te w spisie wyborców w wyniku
oczywistego b∏´du.

2. Ze spisu wyborców skreÊla si´ osoby:

1) wobec których kapitan wyda∏ decyzj´ o ich skre-
Êleniu ze spisu wyborców w wyniku reklamacji;

2) umieszczone w spisie wyborców w wyniku oczy-
wistego b∏´du;

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

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

§ 11. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.

Minister Infrastruktury: M. Pol
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 9 kwietnia 2004 r.

w sprawie utworzenia obwodów g∏osowania na polskich statkach morskich
w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Na podstawie art. 43 ust. 6 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 na polskich
statkach morskich w wyborach do Parlamentu Euro-
pejskiego zarzàdzonych i wyznaczonych na dzieƒ
13 czerwca 2004 r.

2. Wykaz obwodów g∏osowania, o których mowa
w ust. 1, stanowi za∏àcznik do rozporzàdzenia.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Minister Infrastruktury: M. Pol

———————
1) Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzàdo-

wej — gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2
rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca
2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r.
Nr 19, poz. 165, Nr 141, poz. 1359 i Nr 232, poz. 2322).



II. Armator: Akademia Morska, siedziba: ul. Morska 83, Gdynia
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 9 kwietnia 2004 r. (poz. 758)

WYKAZ OBWODÓW G¸OSOWANIA NA POLSKICH STATKACH MORSKICH

I. Armator: Przedsi´biorstwo Paƒstwowe Polska ˚egluga Morska, siedziba: pl. Rod∏a 8, Szczecin

Nr obwodu Nazwa statku

1000 — POMORZE ZACHODNIE

1001 — ZIEMIA GNIEèNIE¡SKA

1002 — ZIEMIA TARNOWSKA

1003 — ZIEMIA ZAMOJSKA

1004 — BATALIONY CH¸OPSKIE

1005 — OKSYWIE

1006 — ZIEMIA CHE¸MI¡SKA

Nr obwodu Nazwa statku

1007 — DAR M¸ODZIE˚Y

III. Armator: Przedsi´biorstwo Poszukiwaƒ i Eksploatacji Z∏ó˝ Ropy i Gazu „PETROBALTIC” S.A., 
siedziba: ul. Stary Dwór 9, Gdaƒsk

Nr obwodu Nazwa statku

1008 — PETROBALTIC

1009 — BALTIC BETA

IV. Armator: EUROAFRICA Linie ˚eglugowe sp. z o.o., siedziba: ul. Energetyków 3/4, Szczecin

Nr obwodu Nazwa statku

1010 — INOWROC¸AW

1011 — MIKO¸AJ KOPERNIK

V. Armator: Przedsi´biorstwo Po∏owów, Przetwórstwa i Handlu „DALMOR” S.A., 
siedziba: ul. Hryniewickiego 10, Gdynia

Nr obwodu Nazwa statku

1012 — ACAMAR


