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Art. 68.20) 1.21) Minister w∏aÊciwy do spraw rolnic-
twa okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, jakie czynnoÊci
z zakresu zadaƒ lekarza weterynarii, o których mowa
w art. 1 ust. 1, mogà byç wykonywane przez osoby nie-
posiadajàce tytu∏u lekarza weterynarii, oraz okreÊli
kwalifikacje tych osób, uwzgl´dniajàc koniecznoÊç
sprawowania nadzoru przez lekarza weterynarii przy
wykonywaniu niektórych czynnoÊci.

2. Osoby wymienione w ust. 1, które na podstawie
dotychczasowych przepisów naby∏y uprawnienia do
wykonywania czynnoÊci weterynaryjnych samodziel-
nie lub pod nadzorem lekarza weterynarii i do czasu
wejÊcia w ˝ycie ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r.
o zwalczaniu chorób zakaênych zwierzàt, badaniu zwie-
rzàt rzeênych i mi´sa oraz o Paƒstwowej Inspekcji We-
terynaryjnej (Dz. U. Nr 60, poz. 369) prowadzi∏y zareje-
strowanà dzia∏alnoÊç gospodarczà w tej dziedzinie, za-
chowujà dotychczasowe uprawnienia.

Art. 69.22) Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia,
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw rol-

nictwa oraz po zasi´gni´ciu opinii Krajowej Rady Le-
karsko-Weterynaryjnej, w drodze rozporzàdzenia,
okreÊli oznakowanie, tryb i zasady wystawiania przez
lekarzy weterynarii recept na produkty lecznicze lub le-
ki recepturowe przeznaczone dla ludzi, które b´dà sto-
sowane u zwierzàt w sytuacji gdy brak jest weteryna-
ryjnego produktu leczniczego dopuszczonego do obro-
tu, z uwzgl´dnieniem w szczególnoÊci grup zwierzàt,
przypadków oraz warunków, z zachowaniem których
mogà byç wystawiane recepty, oraz ich wzór upraw-
niajàcy do nabycia produktów leczniczych za op∏atà,
sposób zaopatrywania w druki recept, kontroli ich wy-
stawiania, realizacji i stosowania.

Art. 70. (pomini´ty).19)

Art. 71. (pomini´ty).19)

Art. 72. (pomini´ty).19)

Art. 73. Z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy tracà
moc:

1) dekret z dnia 7 grudnia 1945 r. o wykonywaniu prak-
tyki lekarsko-weterynaryjnej (Dz. U. Nr 58,
poz. 337);

2) dekret z dnia 24 wrzeÊnia 1947 r. o rejestracji pra-
cowników s∏u˝by weterynaryjnej (Dz. U. Nr 61,
poz. 338);

3) ustawa z dnia 7 kwietnia 1949 r. o planowym roz-
mieszczeniu lekarzy weterynaryjnych (Dz. U. Nr 25,
poz. 178).

Art. 74. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie szeÊciu
miesi´cy od dnia og∏oszenia, z tym ˝e przepisy art. 21,
22, 70 i 71 wchodzà w ˝ycie z dniem og∏oszenia.23)

——————
20) W brzmieniu ustalonym przez art. 58 ustawy z dnia

24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaênych zwie-
rzàt, badaniu zwierzàt rzeênych i mi´sa oraz o Paƒstwo-
wej Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 60, poz. 369), któ-
ra wesz∏a w ˝ycie z dniem 15 grudnia 1997 r.

21) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 ustawy z dnia
23 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o zawodzie lekarza
weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U.
Nr 101, poz. 1089), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 5 paê-
dziernika 2001 r.

22) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia
30 sierpnia 2002 r. o zmianie ustawy — Przepisy wprowa-
dzajàce ustaw´ — Prawo farmaceutyczne, ustaw´ o wy-
robach medycznych oraz ustaw´ o Urz´dzie Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produk-
tów Biobójczych oraz ustawy o zawodzie lekarza (Dz. U.
Nr 152, poz. 1266), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 paê-
dziernika 2002 r.

——————
23) Ustawa zosta∏a og∏oszona dnia 29 stycznia 1991 r.
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OBWIESZCZENIE PA¡STWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 8 listopada 2002 r. 

w sprawie zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze kraju, przeprowadzonych 
w dniu 27 paêdziernika 2002 r.

Na podstawie art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca
1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powia-
tów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602
i Nr 160, poz. 1060, z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89,
poz. 971 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 68, poz. 632,
Nr 113, poz. 984 i Nr 127, poz. 1089) i art. 7 ust. 2 usta-

wy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta sto∏eczne-
go Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361 i Nr 127, poz. 1087)
Paƒstwowa Komisja Wyborcza podaje do publicznej
wiadomoÊci zbiorcze wyniki wyborów do rad na obsza-
rze kraju, przeprowadzonych w dniu 27 paêdziernika
2002 r.



Dziennik Ustaw Nr 187 — 11961 — Poz. 1568

I. Dane ogólne dotyczàce wyborów do rad 

1. Wybory przeprowadzono do 2 826 rad, w tym:

1) do 2 477 rad gmin, z czego: 

a) do 2 147 rad gmin w gminach do 20 tys. miesz-
kaƒców, 

b) do 265 rad gmin w gminach powy˝ej 20 tys.
mieszkaƒców, 

c) do 65 rad miejskich w miastach na prawach
powiatu;

2) do Rady miasta sto∏ecznego Warszawy;

3) do 18 rad dzielnic miasta sto∏ecznego Warszawy;

4) do 314 rad powiatów;

5) do 16 sejmików województw.

2. Wybierano ∏àcznie 46 833 radnych, w tym: 

1) 39 519 radnych rad gmin, z czego: 

a) 32 205 radnych rad gmin w gminach do 20 tys.
mieszkaƒców, 

b) 5 629 radnych rad gmin w gminach powy˝ej
20 tys. mieszkaƒców, 

c) 1 685 radnych rad miejskich w miastach na
prawach powiatu;

2) 60 radnych Rady miasta sto∏ecznego Warszawy;

3) 399 radnych rad dzielnic miasta sto∏ecznego
Warszawy;

4) 6 294 radnych rad powiatów;

5) 561 radnych sejmików województw. 

3. Wybrano ∏àcznie 46 833 radnych, w tym: 

1) 39 519 radnych rad gmin, z czego: 

a) 32 205 radnych rad gmin w gminach do 20 tys.
mieszkaƒców, 

b) 5 629 radnych rad gmin w gminach powy˝ej
20 tys. mieszkaƒców, 

c) 1 685 radnych rad miejskich w miastach na
prawach powiatu;

2) 60 radnych Rady miasta sto∏ecznego Warszawy;

3) 399 radnych rad dzielnic miasta sto∏ecznego
Warszawy;

4) 6 294 radnych rad powiatów;

5) 561 radnych sejmików województw. 

4. Wybory przeprowadzono w 23 443 okr´gach wy-
borczych. 

5. Dla przeprowadzenia g∏osowania utworzono
24 469 obwodów g∏osowania. 

6. G∏osowania nie przeprowadzono w 301 okr´gach
wyborczych, w których liczba zarejestrowanych
kandydatów by∏a równa lub mniejsza od liczby rad-
nych wybieranych w okr´gach wyborczych,
w zwiàzku z czym 323 radnych uzyska∏o mandaty
bez g∏osowania. 

7. Uprawnionych do g∏osowania by∏o 29 572 225 wy-
borców. 

8. W wyborach wzi´∏o udzia∏ 13 078 372 wyborców
(wyborcy, którym wydano karty do g∏osowania), to
jest 44,23% uprawnionych. 

II. Wybory do rad gmin 
w gminach liczàcych do 20 tys. mieszkaƒców 

1. Wybory przeprowadzono do 2 147 rad gmin, w któ-
rych utworzono 20 692 okr´gi wyborcze. 

2. Wybierano 32 205 radnych spoÊród 142 452 kandy-
datów zg∏oszonych na 99 090 listach kandydatów. 

3. Wybrano 32 205 radnych, w tym 323 radnych w 301
okr´gach wyborczych uzyska∏o mandaty bez g∏o-
sowania. 

4. Uprawnionych do g∏osowania by∏o 12 501 108 wy-
borców. 

5. W wyborach wzi´∏o udzia∏ 6 572 544 wyborców
(wyborcy, którym wydano karty do g∏osowania), to
jest 52,58% uprawnionych. 

6. Ogólna liczba g∏osów oddanych w wyborach wy-
nios∏a 6 564 123. 

7. G∏osów wa˝nych oddano 6 378 712, to jest 97,18%
ogólnej liczby g∏osów oddanych. 

8. G∏osów niewa˝nych oddano 185 411, to jest 2,82%
ogólnej liczby g∏osów oddanych. 

9. G∏osowanie przeprowadzono w 12 784 obwodach
g∏osowania. 

10. G∏osowania nie przeprowadzono w 301 okr´gach
wyborczych, w których liczba zarejestrowanych
kandydatów by∏a równa lub mniejsza od liczby rad-
nych wybieranych w okr´gach wyborczych.
W zwiàzku z tym 323 radnych uzyska∏o mandaty
bez g∏osowania. 
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III. Wybory do rad gmin 
w gminach liczàcych powy˝ej 20 tys. mieszkaƒców 

1. Wybory przeprowadzono do 265 rad gmin, w któ-
rych utworzono 938 okr´gów wyborczych. 

2. Wybierano 5 629 radnych spoÊród 57 938 kandyda-
tów zg∏oszonych na 6 271 listach kandydatów. 

3. Wybrano 5 629 radnych.

4. Uprawnionych do g∏osowania by∏o 6 793 343 wy-
borców. 

5. W wyborach wzi´∏o udzia∏ 2 978 962 wyborców
(wyborcy, którym wydano karty do g∏osowania), to
jest 43,85% uprawnionych. 

6. Ogólna liczba g∏osów oddanych w wyborach wy-
nios∏a 2 974 856. 

7. G∏osów wa˝nych oddano 2 786 431, to jest 93,67%
ogólnej liczby g∏osów oddanych. 

8. G∏osów niewa˝nych oddano 188 425, to jest 6,33%
ogólnej liczby g∏osów oddanych. 

9. G∏osowanie przeprowadzono w 5 105 obwodach
g∏osowania. 

IV. Wybory do rad miejskich 
w miastach na prawach powiatu 

1. Wybory przeprowadzono do 65 rad miejskich
w miastach na prawach powiatu, w których utwo-
rzono 297 okr´gów wyborczych. 

2. Wybierano 1 685 radnych spoÊród 25 704 kandyda-
tów zg∏oszonych na 2 964 listach kandydatów. 

3. Wybrano 1 685 radnych.

4. Uprawnionych do g∏osowania by∏o 8 885 866 wy-
borców. 

5. W wyborach wzi´∏o udzia∏ 2 953 518 wyborców
(wyborcy, którym wydano karty do g∏osowania), to
jest 33,24% uprawnionych. 

6. Ogólna liczba g∏osów oddanych w wyborach wy-
nios∏a 2 947 516. 

7. G∏osów wa˝nych oddano 2 811 461, to jest 95,38%
ogólnej liczby g∏osów oddanych. 

8. G∏osów niewa˝nych oddano 136 055, to jest 4,62%
ogólnej liczby g∏osów oddanych. 

9. G∏osowanie przeprowadzono w 5 742 obwodach
g∏osowania. 

V. Wybory 
do Rady miasta sto∏ecznego Warszawy

1. Wybory przeprowadzono w 10 okr´gach wybor-
czych. 

2. Wybierano 60 radnych spoÊród 1 343 kandydatów
zg∏oszonych na 165 listach kandydatów. 

3. Wybrano 60 radnych.

4. Uprawnionych do g∏osowania by∏o 1 318 873 wy-
borców. 

5. W wyborach wzi´∏o udzia∏ 545 007 wyborców (wy-
borcy, którym wydano karty do g∏osowania), to jest
41,32% uprawnionych. 

6. Ogólna liczba g∏osów oddanych w wyborach wy-
nios∏a 541 777. 

7. G∏osów wa˝nych oddano 507 522, to jest 93,68%
ogólnej liczby g∏osów oddanych. 

8. G∏osów niewa˝nych oddano 34 255, to jest 6,32%
ogólnej liczby g∏osów oddanych. 

9. G∏osowanie przeprowadzono w 801 obwodach g∏o-
sowania. 

VI. Wybory 
do rad dzielnic miasta sto∏ecznego Warszawy

1. Wybory przeprowadzono do 18 rad dzielnic miasta
sto∏ecznego Warszawy, w których utworzono 72
okr´gi wyborcze. 

2. Wybierano 399 radnych spoÊród 5 308 kandydatów
zg∏oszonych na 685 listach kandydatów. 

3. Wybrano 399 radnych.

4. Uprawnionych do g∏osowania by∏o 1 316 420 wy-
borców. 

5. W wyborach wzi´∏o udzia∏ 544 086 wyborców (wy-
borcy, którym wydano karty do g∏osowania), to jest
41,33% uprawnionych. 

6. Ogólna liczba g∏osów oddanych w wyborach wy-
nios∏a 541 436. 

7. G∏osów wa˝nych oddano 518 303, to jest 95,73%
ogólnej liczby g∏osów oddanych. 

8. G∏osów niewa˝nych oddano 23 133, to jest 4,27%
ogólnej liczby g∏osów oddanych. 

9. G∏osowanie przeprowadzono w 801 obwodach g∏o-
sowania. 
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VII. Wybory do rad powiatów 

1. Wybory przeprowadzono do 314 rad powiatów,
w których utworzono 1 346 okr´gów wyborczych. 

2. Wybierano 6 294 radnych spoÊród 57 357 kandyda-
tów zg∏oszonych na 7 797 listach kandydatów. 

3. Wybrano 6 294 radnych.

4. Uprawnionych do g∏osowania by∏o 19 367 486 wy-
borców. 

5. W wyborach wzi´∏o udzia∏ 9 582 239 wyborców
(wyborcy, którym wydano karty do g∏osowania), to
jest 49,48% uprawnionych. 

6. Ogólna liczba g∏osów oddanych w wyborach wy-
nios∏a 9 569 716. 

7. G∏osów wa˝nych oddano 8 747 445, to jest 91,41%
ogólnej liczby g∏osów oddanych. 

8. G∏osów niewa˝nych oddano 822 271, to jest 8,59%
ogólnej liczby g∏osów oddanych. 

9. G∏osowanie przeprowadzono w 17 926 obwodach
g∏osowania. 

VIII. Wybory do Sejmików Województw

1. Wybory przeprowadzono do 16 sejmików woje-
wództw, w których utworzono 88 okr´gów wybor-
czych. 

2. Wybierano 561 radnych spoÊród 9 920 kandydatów
zg∏oszonych na 1 122 listach kandydatów. 

3. Wybrano 561 radnych.

4. Uprawnionych do g∏osowania by∏o 29 572 225 wy-
borców. 

5. W wyborach wzi´∏o udzia∏ 13 078 372 wyborców
(wyborcy, którym wydano karty do g∏osowania), to
jest 44,23% uprawnionych. 

6. Ogólna liczba g∏osów oddanych w wyborach wy-
nios∏a 13 048 721. 

7. G∏osów wa˝nych oddano 11 165 501, to jest 85,57%
ogólnej liczby g∏osów oddanych. 

8. G∏osów niewa˝nych oddano 1 883 220, to jest
14,43% ogólnej liczby g∏osów oddanych. 

9. G∏osowanie przeprowadzono w 24 469 obwodach
g∏osowania. 

Przewodniczàcy Paƒstwowej Komisji Wyborczej:
Ferdynand Rymarz

Zast´pcy Przewodniczàcego 
Paƒstwowej Komisji Wyborczej:

Jan Kacprzak
Stanis∏aw Kosmal

Cz∏onkowie Paƒstwowej Komisji Wyborczej: 
Stefan Jaworski 

Andrzej Kisielewicz
Andrzej Màczyƒski
Zbigniew Szonert

Stanis∏aw Zab∏ocki
Tadeusz ˚yznowski
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Szanowni Paƒstwo!

ZAK¸AD WYDAWNICTW I POLIGRAFII CENTRUM OBS¸UGI KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW informuje,
˝e stosownie do art. 26 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og∏aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(Dz. U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718), urz´dy terenowe organów administracji rzàdowej oraz organów samorzàdu terytorialnego
zobowiàzane sà do prowadzenia zbiorów Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego oraz Monitora Polskiego B i udost´pniania
nieodp∏atnie do powszechnego wglàdu w miejscach do tego przeznaczonych w siedzibach i godzinach pracy urz´dów.

Prenumerat´ rocznà oraz egzemplarze bie˝àce i archiwalne, mo˝na zamówiç 
listownie pod adresem: Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,

Zak∏ad Wydawnictw i Poligrafii, ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa

lub faksem pod numerem (0-prefix-22) 694-62-06, 694-67-03

Przy zakupie pojedynczych egzemplarzy prosimy o okreÊlenie formy p∏atnoÊci: przelew lub za zaliczeniem pocztowym.

Ceny brutto  prenumeraty na  2003 r.  (w  tym  7%  VAT):

DZIENNIK  USTAW  RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ — 1225,00 z∏
Cena prenumeraty nie obejmuje za∏àczników

DZIENNIK  URZ¢DOWY RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ „MONITOR  POLSKI” — 275,00 z∏
Cena prenumeraty nie obejmuje za∏àczników

DZIENNIK  URZ¢DOWY RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ „MONITOR  POLSKI  B” — 2320,00 z∏
Og∏oszenia sprawozdaƒ finansowych spó∏ek akcyjnych i innych podmiotów gospodarczych

DZIENNIK  URZ¢DOWY MINISTRA  ZDROWIA — 34,00 z∏

DZIENNIK URZ¢DOWY MINISTRA FINANSÓW — 54,00 z∏

DZIENNIK URZ¢DOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI — 20,00 z∏

DZIENNIK URZ¢DOWY MINISTRA ÂRODOWISKA  I  G¸ÓWNEGO  INSPEKTORA  OCHRONY  ÂRODOWISKA — 46,00 z∏

DZIENNIK URZ¢DOWY MINISTRA SKARBU  PA¡STWA — 26,00 z∏

PRZEGLÑD LEGISLACYJNY — 216,00 z∏
Dokumenty i informacje o dzia∏alnoÊci Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów oraz artyku∏y i studia dotyczàce
problemów legislacji, êróde∏ prawa, procedur i technik legislacyjnych

BIULETYN  ZAMÓWIE¡  PUBLICZNYCH — 1320,00 z∏
Og∏oszenia o przetargach i wynikach post´powaƒ

Informujemy, ˝e nie przyjmujemy zarówno rezygnacji z prenumeraty jak i zmniejszenia iloÊci prenumerowanych egzemplarzy.
Wyjàtek stanowi likwidacja instytucji lub firmy oraz uzasadnione wydarzenie losowe osób fizycznych.

Egzemplarze bie˝àce oraz archiwalne mo˝na nabywaç:
– w Zak∏adzie Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71, 

02-903 Warszawa, tel. 694-67-00, 694-60-96 — na podstawie nades∏anego zamówienia (wy∏àcznie sprzeda˝ wysy∏kowa);
– w punktach sprzeda˝y Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego w Warszawie (sprzeda˝ wy∏àcznie za gotówk´)

– ul. Powsiƒska 69/71, tel. 694-62-96
– al. Szucha 2/4, tel. 629-61-73 (od 1997 r.)

Reklamacje z powodu niedor´czenia poszczególnych numerów zg∏aszaç nale˝y na piÊmie do Zak∏adu Wydawnictw i Poligrafii 
Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa, 

do 15 dni po otrzymaniu nast´pnego kolejnego numeru

O wszelkich zmianach nazwy lub adresu prenumeratora prosimy niezw∏ocznie informowaç na piÊmie Zak∏ad Wydawnictw i Poligrafii 
Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Dziennik Ustaw i Monitor Polski dost´pne sà w Internecie pod adresem www.gpkprm.gov.pl

T∏oczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Zak∏adzie Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 
ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa 
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