
Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerw-
ca 2002 r. o bezpoÊrednim wyborze wójta, burmistrza
i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, z póên.
zm.1)) Paƒstwowa Komisja Wyborcza uchwala, co na-
st´puje:

§ 1. 1. Karta do g∏osowania w wyborach wójta,
burmistrza, prezydenta miasta drukowana jest na 
papierze koloru ró˝owego, jednakowym rodzajem
i wielkoÊcià czcionki dla wszystkich kandydatów na
wójta, burmistrza i prezydenta miasta w danej gminie
lub mieÊcie. Dopuszcza si´ u˝ycie papieru z jedno-
stronnie naniesionym kolorem po stronie zadrukowa-
nej.

2. Karta do g∏osowania jest zadrukowana jedno-
stronnie i ma format A-5, A-4 lub A-3 albo B-5, B-4 lub
B-3, w zale˝noÊci od liczby zarejestrowanych kandyda-
tów. W razie stosowania karty do g∏osowania formatu
A-4 lub wi´kszego, nazwiska kandydatów mogà byç
umieszczone w jednej lub w dwóch kolumnach. Nu-
meracj´ przy nazwiskach kandydatów rozpoczyna si´
od górnej cz´Êci kolumny nazwisk umieszczonej po le-
wej stronie karty.

3. Karta do g∏osowania w górnej cz´Êci z lewej
strony opatrzona jest (odpowiednio) oznaczeniem
„Wybory .................................................................” oraz

(wójta, burmistrza, prezydenta miasta)
nazwà gminy lub miasta, a poÊrodku, w górnej cz´Êci
karty, umieszczony jest napis „Karta do g∏osowania
w wyborach (odpowiednio) wójta, burmistrza, prezy-
denta miasta w dniu ..............................”, a poni˝ej —
„Kandydaci na (odpowiednio) wójta, burmistrza, pre-
zydenta miasta”.

4. Nazwiska i imiona kandydatów umieszczone sà
na karcie do g∏osowania w kolejnoÊci alfabetycznej.
Przed nazwiskiem i imionami ka˝dego kandydata
umieszczona jest w kolejnoÊci liczba porzàdkowa,
kratka przeznaczona na oddanie g∏osu, a pod nazwi-
skiem i imionami kandydata umieszczona jest nazwa
lub skrót nazwy komitetu wyborczego, który zg∏osi∏
kandydata. Druk nazwy lub skrótu nazwy komitetu wy-
borczego wykonuje si´ mniejszà czcionkà, jednakowà
dla wszystkich nazw i skrótów nazw komitetów wy-
borczych.

5. Na karcie do g∏osowania w jej dolnej cz´Êci
umieszczona jest informacja o sposobie g∏osowania

i warunkach wa˝noÊci g∏osu oraz po prawej stronie
drukuje si´ odcisk piecz´ci gminnej (miejskiej) komisji
wyborczej, a po lewej stronie — oznaczenie miejsca
na umieszczenie piecz´ci obwodowej komisji wybor-
czej.

6. Wzory kart do g∏osowania w wyborach wójta,
burmistrza, prezydenta miasta stanowià za∏àczniki
nr 1 i 2 do uchwa∏y.

7. W wypadku g∏osowania na jednego kandydata
w sytuacji, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy
o bezpoÊrednim wyborze wójta, burmistrza i prezy-
denta miasta, karta do g∏osowania ma format A-6,
a z lewej strony przed nazwiskiem kandydata umiesz-
cza si´ symetrycznie wyraz „TAK” i odpowiednià krat-
k´, a ni˝ej wyraz „NIE” i odpowiednià kratk´. Przepisy
ust. 1 i ust. 3—5 stosuje si´ odpowiednio.

8. Wzór karty do g∏osowania, o której mowa
w ust. 7, stanowi za∏àcznik nr 3 do uchwa∏y.

9. W ponownym g∏osowaniu karta do g∏osowania
drukowana jest na papierze koloru ró˝owego i ma for-
mat A-6. W górnej cz´Êci karty poÊrodku umieszczony
jest napis „Karta do g∏osowania w wyborach (odpo-
wiednio) wójta, burmistrza, prezydenta miasta w po-
nownym g∏osowaniu w dniu ........................”. Przepisy
ust. 1 i ust. 3—5 stosuje si´ odpowiednio.

10. Wzór karty do g∏osowania, o której mowa
w ust. 9, stanowi za∏àcznik nr 4 do uchwa∏y.

§ 2. Karta do g∏osowania w wyborach przedtermi-
nowych wójta, burmistrza i prezydenta miasta wyko-
nywana jest wed∏ug zasad okreÊlonych w § 1 i druko-
wana na papierze koloru ró˝owego w formacie A-6.

§ 3. Tracà moc przepisy uchwa∏y Paƒstwowej Ko-
misji Wyborczej z dnia 23 wrzeÊnia 2002 r. w sprawie
ustalenia wzorów kart do g∏osowania w wyborach do
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Ra-
dy miasta sto∏ecznego Warszawy i rad dzielnic
w mieÊcie sto∏ecznym Warszawie oraz wójtów, burmi-
strzów i prezydentów miast (M. P. Nr 45, poz. 677
i Nr 52, poz. 734 oraz z 2004 r. Nr 26, poz. 449 i Nr 45,
poz. 782) dotyczàce spraw uregulowanych niniejszà
uchwa∏à.

§ 4. Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem podj´cia
i podlega og∏oszeniu.

Przewodniczàcy Paƒstwowej Komisji Wyborczej:
F. Rymarz
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UCHWA¸A PA¡STWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 2 paêdziernika 2006 r.

w sprawie ustalenia wzorów kart do g∏osowania w wyborach wójtów, burmistrzów 
i prezydentów miast

———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2002 r. Nr 127, poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806, z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055 oraz z 2005 r. Nr 175, poz. 1457.
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Za∏àczniki do uchwa∏y Paƒstwowej Komisji Wyborczej
z dnia 2 paêdziernika 2006 r. (poz. 711)

Za∏àcznik nr 1

WZÓR
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Za∏àcznik nr 2

WZÓR
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Za∏àcznik nr 3

WZÓR
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Za∏àcznik nr 4

WZÓR


