
 
 

…………………., dnia ………....01.2017 r. 
 

Sąd Okręgowy w Białymstoku 
ul. Marii Curie – Skłodowskiej 1 

15-950 Białystok 
 

Wnioskodawca: ………………………...... 

…………………………………………….. 

zam. ……………………………………….. 

……………………………………………. 

gmina ………..…………………………….. 

Pesel: ……………..………………………... 

 
Uczestnik: Województwo Podlaskie 

działające przez Sejmik Województwa Podlaskiego  
i Marszałka Województwa Podlaskiego 
Urząd Marszałkowski w Białymstoku 
ul. kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 

15-001 Białystok 
 

Protest wyborczy 
 
1. Działając w imieniu własnym, jako uprawniony do udziału w przeprowadzonym w dniu 15.01.2017 r. referendum 

wojewódzkim w sprawie budowy w województwie podlaskim Regionalnego Portu Lotniczego, na podstawie 
art. 66 ust. 1 ustawy o referendum lokalnym wnoszę protest wyborczy w związku z dopuszczeniem się przez 
Województwo Podlaskie naruszenia przepisów ustawy o referendum lokalnym, które to naruszenie wywarło 
istotny wpływ na wynik referendum - ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 
17.01.2017 r. za numerem 294 - i wnoszę o stwierdzenie przez Sąd nieważności głosowania w tym referendum.  

2. Województwu Podlaskiemu zarzucam naruszenie przepisu art. 28 ust. 1 ustawy o referendum lokalnym, tj. 
zaniedbanie przeprowadzenia instytucjonalnej kampanii referendalnej i niepoinformowanie mnie - wbrew 
ustawowemu obowiązkowi - o sposobie, terminie i miejscu głosowania, oraz dokładnym przedmiocie i skutkach 
tego referendum. Komisarz Wyborczy w Białymstoku postanowieniem z dnia 05.12.2016 r. powierzył wykonanie 
postanowienia o przeprowadzeniu referendum wojewódzkiego w sprawie budowy w województwie podlaskim 
regionalnego portu lotniczego Sejmikowi Województwa Podlaskiego i Marszałkowi Województwa Podlaskiego 
(Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego z dnia 05.12.2016 r., poz. 4564). 

3. Oświadczam, iż nie otrzymałem/am informacji w zakresie z pkt. 2, tj. np. w postaci druku bezadresowego lub 
powszechnie dostępnych i powtarzanych komunikatów w mediach lokalnych. Oświadczam, iż miałem/am silną 
wolę uczestnictwa w tym referendum i głosowania za budową w województwie podlaskim Regionalnego Portu 
Lotniczego.  

4. Wskazane w pkt. 2 naruszenie przez Województwo przepisu ustawy wywarło istotny wpływ na wynik 
referendum, ponieważ gdyby udział w nim wzięli wszyscy chętni i uprawnieni do głosowania - wobec których 
Województwo nie przeprowadziło instytucjonalnej kampanii referendalnej - to referendum byłoby ważne zgodnie 
z art. 55 ust. 1 ustawy o referendum lokalnym, a jeżeli z biorących udział w referendum lokalnym ponad 96% 
opowiedziało się za budową w województwie podlaskim Regionalnego Portu Lotniczego, to wynik referendum 
byłby zgodny z moją wolą i przekonaniem.  

5. Na potwierdzenie zarzutu z pkt. 2 wnoszę  o dopuszczenie przez Sąd dowodu z dokumentów, tj.: umów zawartych 
z podmiotami, które na zlecenie Województwa prowadziły instytucjonalną kampanię referendalną w mojej gminie 
(z dokumentacją z procedury ich wyboru), oraz pisemnym sprawozdaniem z wykonania tego zlecenia, tj. dotarcia 
z informacjami na temat referendum do mnie i innych uprawnionych do głosowania w mojej gminie, oraz 
zażądanie tych dokumentów od Województwa przez Sąd przed posiedzeniem w sprawie.       

6. Mając powyższe na uwadze, wnoszę jak w pkt. 1.  
 
Z poważaniem: 
 
 
W załączeniu: 1 egzemplarz odpisu protestu dla uczestnika. 


