
OBWIESZCZENIE  
KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE 

 

z dnia 28 listopada 2014 r. 
 

o sprostowaniu błędów. 
 

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. 

Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1) w obwieszczeniu Komisarza Wyborczego w Szczecinie z dnia 

22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze 

województwa zachodniopomorskiego, w części II Szczegółowe wyniki wyborów prostuje się 

następujące błędy: 

 
1) w rozdziale 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:  

„3. Karty do głosowania wydano 6883 osobom, w tym 3 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi.”; 

2) w rozdziale 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:  
„3. Karty do głosowania wydano 2172 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim.”; 
 

3) w rozdziale 18 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Karty do głosowania wydano 3026 osobom, w tym 2 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi.”; 
 

4) w rozdziale 24 pkt 3 otrzymuje brzmienie” 
„3. Karty do głosowania wydano 648 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim.”; 
5) w rozdziale 27 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Karty do głosowania wydano 3887 osobom, w tym 2 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi.”; 
 

6) w rozdziale 28 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Karty do głosowania wydano 2843 osobom, w tym 2 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi.”; 
 

7) w rozdziale 34 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Karty do głosowania wydano 10130 osobom, w tym 2 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi.”; 
 

8) w rozdziale 36 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Karty do głosowania wydano 1703 osobom, w tym 2 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi.”; 
 

9) w rozdziale 38 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Karty do głosowania wydano 3408 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim.”; 
 

10) w rozdziale 39 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Karty do głosowania wydano 4823 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim.”; 
  

                                                           
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, 

Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 

oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072. 
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11)  w rozdziale 48 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Karty do głosowania wydano 2450 osobom, w tym 3 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi.”; 
 

12) w rozdziale 50 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Karty do głosowania wydano 7815 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim.”; 
 

13) w rozdziale 52 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Karty do głosowania wydano 13206 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim.”; 
 

14) w rozdziale 54 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Karty do głosowania wydano 8252 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim.”; 
 

15) w rozdziale 58 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Karty do głosowania wydano 2132 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim.”; 
 

16) w rozdziale 60 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Karty do głosowania wydano 5425 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim.”; 
 

17) w rozdziale 61 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Karty do głosowania wydano 16538 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim.”; 
 

18) w rozdziale 63 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Karty do głosowania wydano 19794 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim.”; 
 

19) w rozdziale 64 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Karty do głosowania wydano 110042 osobom, w tym 10 obywatelom Unii 

Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi.”; 
 

20) w rozdziale 65 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Karty do głosowania wydano 13318 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim.”; 
 

21) w rozdziale 68 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Karty do głosowania wydano 3129 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim.”; 
 

22) w rozdziale 78 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Karty do głosowania wydano 2493 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim.”; 
 

23) w rozdziale 82 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Karty do głosowania wydano 3920 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim.”; 
 

24) w rozdziale 83 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Karty do głosowania wydano 4048 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim.”; 
 

25) w rozdziale 89 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Karty do głosowania wydano 2529 osobom, w tym 5 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi.”; 
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26) w rozdziale 92 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Karty do głosowania wydano 1112 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim.”; 
 

27) w rozdziale 98 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Karty do głosowania wydano 1964 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim.”; 
 

28) w rozdziale 105 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Karty do głosowania wydano 4035 osobom, w tym 2 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi.”; 
 

29) w rozdziale 108 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Karty do głosowania wydano 1797 osobom, w tym 2 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi.”; 
 

30) w rozdziale 110 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Karty do głosowania wydano 1847 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim.”. 

 

 

 

Komisarz Wyborczy 
w Szczecinie 

 

Jacek Szreder 


