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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 31 lipca 2001 r.

w sprawie lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb 
wyborców niepe∏nosprawnych.

Na podstawie art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 12 kwiet-
nia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypo-
spolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. Nr 46, poz. 499 i Nr 74, poz. 786) zarzàdza si´, co
nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) warunki techniczne, jakim powinien odpowiadaç
lokal obwodowej komisji wyborczej, tak aby zosta∏
dostosowany do potrzeb wyborców niepe∏no-
sprawnych, zwany dalej „lokalem wyborczym”,

2) liczb´ lokali wyborczych w gminie.

§ 2. 1. Na ka˝de 15.000 mieszkaƒców gminy powi-
nien przypadaç co najmniej jeden lokal wyborczy,
z tym ˝e w ka˝dej gminie powinien byç co najmniej je-
den taki lokal.

2. W informacji o numerach i granicach obwodów
g∏osowania oraz siedzibach obwodowych komisji wy-
borczych, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia
12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej, zwanej dalej „ustawà”, lokale obwodowych
komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wy-
borców niepe∏nosprawnych oznacza si´ adnotacjà:
„lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepe∏no-
sprawnych”.

§ 3. Lokal wyborczy powinien znajdowaç si´ na par-
terze budynku, który jest wyposa˝ony w podjazdy lub
inne urzàdzenia umo˝liwiajàce samodzielne dotarcie
wyborcy niepe∏nosprawnego do lokalu wyborczego na
wózku inwalidzkim, oraz powinien mieç wymiary za-
pewniajàce swobodne poruszanie si´ po nim wybor-
ców niepe∏nosprawnych, w szczególnoÊci przejÊcie po-
mi´dzy miejscem wydania karty do g∏osowania, miej-
scem zapewniajàcym tajnoÊç g∏osowania a urnà po-
winno mieç szerokoÊç co najmniej 1,5 m.

§ 4. 1. Po∏o˝enie drzwi wejÊciowych do lokalu wy-
borczego oraz kszta∏t i wymiary pomieszczeƒ wejÊcio-

wych powinny umo˝liwiaç dogodne warunki ruchu
osobom niepe∏nosprawnym.

2. Drzwi wejÊciowe do lokalu wyborczego:

1) powinny mieç szerokoÊç w Êwietle co najmniej
0,9 m, a w wypadku zastosowania drzwi zewn´trz-
nych dwuskrzyd∏owych szerokoÊç skrzyd∏a zasad-
niczego nie mo˝e byç mniejsza ni˝ 0,9 m,

2) mogà byç obrotowe lub wahad∏owe, pod warun-
kiem usytuowania przy nich drzwi rozwieranych
lub rozsuwanych, przystosowanych do ruchu osób
niepe∏nosprawnych.

3. W drzwiach, o których mowa w ust. 2, wysokoÊç
progów nie mo˝e przekraczaç 5 mm.

§ 5. Urna wyborcza w lokalu wyborczym powinna
mieç nie wi´cej ni˝ 1 m wysokoÊci.

§ 6. 1. W lokalu wyborczym nale˝y zapewniç oso-
bom niepe∏nosprawnym co najmniej jedno miejsce za-
pewniajàce tajnoÊç g∏osowania, dostosowane do po-
trzeb wynikajàcych z ich niepe∏nosprawnoÊci.

2. Miejsce, o którym mowa w ust. 1, powinno mieç
co najmniej 1,2 m szerokoÊci i 1,2 m g∏´bokoÊci oraz
umo˝liwiaç pisanie na dwóch wysokoÊciach: 0,8
i 1,1 m.

§ 7. W lokalu wyborczym urz´dowe obwieszczenia
i informacj´ Paƒstwowej Komisji Wyborczej, o których
mowa w art. 65 ustawy, umieszcza si´ równie˝ w miej-
scu dost´pnym dla wyborców poruszajàcych si´ na
wózkach inwalidzkich na wysokoÊci 0,9 m.

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
M. Biernacki


