Łuków, dn. 24 kwietnia 2020 r.

W nawiązaniu do wniosku z dnia 23 kwietnia 2020 roku dotyczącego przekazania danych ze
spisu wyborców, o którym mowa w art. 26 § 4 ustawy z dn. 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy,
wystosowanego przez Pocztę Polską, zwracam się z prośbą o potwierdzenie wniosku przez osobę
umocowaną do reprezentowania Poczty Polskiej w zakresie składania tego typu oświadczeń, poprzez
nadesłanie wniosku podpisanego podpisem elektronicznym.
Wskazuję, że wniosek nie zawiera ani podpisu (własnoręcznego ani elektronicznego) ani
wskazania informacji o osobie, która wystąpiła z w/w wnioskiem. Mając na względzie, iż wniosek
dotyczy przekazania chronionych prawnie danych osobowych wielu osób, Miasto Łuków zobligowane
jest do dokładnego zweryfikowania, czy wniosek pochodzi od podmiotu uprawnionego do ich
uzyskania i czy osoba, która złożyła wniosek, jest umocowana do działania w imieniu tego podmiotu.
Wskazuję jednocześnie, że zgodnie ze stanowiskiem Państwowej Komisji Wyborczej,
wyrażonym w piśmie z dn. 23 kwietnia 2020 r., ZPOW-421-10/20 podstawą do wydania danych ze
spisu wyborców przez gminę może być wyłącznie wniosek podpisany podpisem elektronicznym przez
osobę upoważnioną do reprezentowania operatora wyznaczonego. Do wniosku winna być dołączona
kopia rozstrzygnięcia organu administracji rządowej o nałożeniu na operatora wyznaczonego
obowiązku, z którym wiąże się konieczność pozyskania danych ze spisu wyborców.
W związku z powyższym wnoszę jednocześnie o:
- wskazanie podstawy prawnej, z której wynika nałożenie na Pocztę Polską obowiązku
realizacji zadań związanych z organizacja wyborów celem weryfikacji zakresu złożonego przez
Państwa wniosku z zakresem nałożonego obowiązku,
- przesłanie do tutejszego Urzędu wskazanej we wniosku decyzji Prezesa Rady Ministrów z
dnia 16 kwietnia 2020 r. (Znak: BPRM.4820.2.3.2020) dotyczącej podjęcia przez Pocztę Polską S.A.
czynności niezbędnych do przygotowania i przeprowadzenia wyborców powszechnych na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., na którą się Państwo powołujecie.
W myśl art. 64 §2 k.p.a. nieusunięcie tych braków w terminie 7 dni od dnia otrzymania
niniejszego zawiadomienia spowoduje pozostawienie Państwa wniosku bez rozpoznania.

Z wyrazami szacunku
Urząd Miasta Łuków

