
 

 

UCHWAŁA NR XXXIII/192/13 

RADY GMINY MOKRSKO 

z dnia 17 kwietnia 2013 r. 

w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego  

dotyczącego lokalizacji na obszarze gminy Mokrsko elektrowni wiatrowych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 

Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, 

poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 

167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, 

z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 

1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, 

poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, 

z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153) oraz art. 17 ust. 1 i art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 r. 

o referendum lokalnym (Dz. U. z 2000 r. Nr 88, poz. 985, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, 

poz. 1271, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2007 r. Nr 112, poz. 766 oraz z 2011 r. 

Nr 21, poz. 113, Nr 134, poz. 777 i Nr 147, poz. 881, oraz z 2013 r. poz. 153) uchwala się, co następuje:  

§ 1. Postanawia się przeprowadzić na terenie Gminy Mokrsko na wniosek mieszkańców referendum gmin-

ne w sprawie lokalizacji na obszarze Gminy Mokrsko elektrowni wiatrowych.  

§ 2. Datę referendum, o którym mowa w § 1, wyznacza się na niedzielę 16 czerwca 2013 r.  

§ 3. Ustala się następującą treść pytania referendalnego: „Czy wyrażasz zgodę na planowaną przez inwesto-

rów lokalizację/posadowienie, w konsekwencji budowę na obszarze gminy Mokrsko przemysłowych elektrow-

ni wiatrowych w odległości bliższej niż 2 km od zabudowań mieszkalnych?”.  

§ 4. 1. Głosowanie w referendum przeprowadza się na kartach do głosowania koloru białego w formacie 

A5, zadrukowanych jednostronnie.  

2. Wzór i treść karty do głosowania określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.  

3. Wzór nakładki na kartę do głosowania sporządzony w alfabecie Braille'a określa załącznik Nr 2 do ni-

niejszej uchwały. 

§ 5. Kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem referendum stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej 

uchwały.  

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mokrsko.  
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Łódzkiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gmi-

ny Mokrsko i umieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.  

  

 Przewodniczący 

Rady Gminy: 

Grzegorz Majtyka 

 

Załącznik nr 1 

do uchwały nr XXXIII/192/13  

Rady Gminy Mokrsko  

z dnia 17 kwietnia 2013 r.  

KARTA DO GŁOSOWANIA  

 

Karta formatu A5: 

A - 43 mm,  

B - 28 mm,  

C - 9 mm,  

D - 6 mm,  

E - 22 mm,  

F - 35 mm,  

□ - 6 mm x 6 mm mierzone po zewnętrznej krawędzi kratki, grubość linii 1 pkt. 
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Załącznik nr 2 

do uchwały nr XXXIII/192/13  

Rady Gminy Mokrsko  

z dnia 17 kwietnia 2013 r.  

NAKŁADKA NA KARTĘ DO GŁOSOWANIA  

 

Nakładka formatu A5:  

A - 44 mm, 

B - 28 mm,  

C - 9 mm,  

D - 6 mm,  

E - 22 mm,  

F - 40 mm,  

□ - 6 mm x 6 mm mierzone po zewnętrznej krawędzi kratki, grubość linii 1 pkt. 
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Załącznik nr 3 

do uchwały nr XXXIII/192/13  

Rady Gminy Mokrsko  

z dnia 17 kwietnia 2013 r.  

KALENDARZ CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z PRZEPROWADZENIEM REFERENDUM GMINNEGO  

w dniu 16 czerwca 2013 r.  

w sprawie lokalizacji elektrowni wiatrowych na terenie Gminy Mokrsko  

Data wykonania czynności 

związanych z przeprowadze-

niem referendum* 

Treść czynności związanej z przeprowadzeniem referendum 

do dnia 7 maja 2013 r.  

• podanie przez Wójta Gminy Mokrsko, w formie obwieszczenia, do publicznej wiadomości informacji 

o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych do 

spraw referendum gminnego, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych do 

głosowania korespondencyjnego i o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych 

do dnia 7 maja 2013 r.  • powołanie przez Radę Gminy Mokrsko Gminnej komisji do spraw referendum 

do dnia 24 maja 2013 r.  
• powołanie przez Gminną komisję do spraw referendum obwodowych komisji wyborczych do spraw 

referendum 

do dnia 26 maja 2013 r.  

• sporządzenie spisów osób uprawnionych do głosowania w referendum,  

• zgłaszanie Wójtowi Gminy Mokrsko przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania kore-

spondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie 

Braille'a 

do dnia 2 czerwca 2013 r.  

• składanie wniosków przez wyborców niepełnosprawnych o dopisanie ich do spisu w wybranym przez 

siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania  

• zgłaszanie Wójtowi Gminy Mokrsko przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania 

w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a 

do dnia 6 czerwca 2013 r.  • składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania 

do dnia 14 czerwca 2013 r.  

do godz. 24.00  
• zakończenie kampanii referendalnej 

15 czerwca 2013 r.  
• przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji do spraw referendum spisów osób uprawnionych 

do udziału w referendum 

w dniu 16 czerwca 2013 r.  

godz. 7.00- 21.00  
• głosowanie 
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