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Na podstawie art. 40a ust. 12 ustawy z dnia
28 wrzeÊnia 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2000 r. Nr 56,
poz. 679, Nr 86, poz. 958 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r.
Nr 110, poz. 1189 i Nr 145, poz. 1623 oraz z 2002 r.
Nr 25, poz. 253 i Nr 113, poz. 984) zarzàdza si´, co na-
st´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Ochrony Ârodowi-
ska, Zasobów Naturalnych i LeÊnictwa z dnia 9 kwiet-
nia 1998 r. w sprawie szczegó∏owych zasad i trybu
sprzeda˝y lokali i gruntów z budynkami mieszkalnymi
w budowie oraz kryteriów kwalifikowania ich jako nie-
przydatne Lasom Paƒstwowym, a tak˝e trybu przepro-

wadzania przetargu ograniczonego (Dz. U. Nr 52,
poz. 327) w § 9 uchyla si´ pkt 2.

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

Minister Ârodowiska: S. ˚elichowski

—————
1) Minister Ârodowiska kieruje dzia∏em administracji rzàdo-

wej — Êrodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Âro-
dowiska (Dz. U. Nr 85, poz. 766).
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1)

z dnia 6 listopada 2002 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych zasad i trybu sprzeda˝y lokali i gruntów z budynkami
mieszkalnymi w budowie oraz kryteriów kwalifikowania ich jako nieprzydatne Lasom Paƒstwowym, a tak˝e

trybu przeprowadzania przetargu ograniczonego.
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OBWIESZCZENIE PA¡STWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 11 listopada 2002 r.

w sprawie wyników wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przeprowadzonych na obszarze
kraju w dniu 27 paêdziernika 2002 r. oraz w dniu 10 listopada 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) oraz art. 2 ust. 2
ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpoÊrednim wy-
borze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U.
Nr 113, poz. 984 i Nr 127, poz. 1089) Paƒstwowa Ko-
misja Wyborcza podaje do publicznej wiadomoÊci wy-
niki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów
miast przeprowadzonych na obszarze kraju w dniu
27 paêdziernika 2002 r. oraz w dniu 10 listopada 2002 r.

A. Dane ogólne dotyczàce wyborów wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast

I. G∏osowanie w dniu 27 paêdziernika 2002 r.

1. Wybierano ∏àcznie 2 478 wójtów, burmistrzów i pre-
zydentów miast, spoÊród 10 371 zg∏oszonych kan-
dydatów, w tym w 96 gminach i miastach, w któ-
rych zarejestrowano tylko jednego kandydata.

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

3. W wyborach wzi´∏o udzia∏ 13 081 594 wyborców,
którym wydano karty do g∏osowania, to jest
44,24% uprawnionych.

4. Ogólna liczba g∏osów oddanych w wyborach wy-
nios∏a 13 061 867.

5. G∏osów wa˝nych oddano 12 770 996, to jest 97,77%
ogólnej liczby g∏osów oddanych.

6. G∏osów niewa˝nych oddano 290 871, to jest 2,23%
ogólnej liczby g∏osów oddanych.

II. Ponowne g∏osowanie w dniu 10 listopada 2002 r.

1. Wybierano ∏àcznie 1 202 wójtów, burmistrzów i pre-
zydentów miast, spoÊród 2 404 zg∏oszonych kandy-
datów; we wszystkich gminach i miastach by∏o po
dwóch kandydatów.

2. Uprawnionych do g∏osowania by∏o 20 674 292 wy-
borców.

3. W wyborach wzi´∏o udzia∏ 7 240 326 wyborców, któ-
rym wydano karty do g∏osowania, to jest 35,02%
uprawnionych.
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4. Ogólna liczba g∏osów oddanych w wyborach wy-
nios∏a 7 236 886.

5. G∏osów wa˝nych oddano 7 155 822, to jest 98,88%
ogólnej liczby g∏osów oddanych.

6. G∏osów niewa˝nych oddano 81 064, to jest 1,12%
ogólnej liczby g∏osów oddanych.

B. Wyniki wyborów wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast

1. Wybrano ∏àcznie 2 475 wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast, w tym:

1) 2 144 wójtów i burmistrzów — w gminach liczàcych
do 20 tys. mieszkaƒców, z czego:
a) w g∏osowaniu w dniu 27 paêdziernika 2002 r.

1 203 wójtów i burmistrzów,
b) w ponownym g∏osowaniu w dniu 10 listopada

2002 r. 941 wójtów i burmistrzów;

2) 265 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast —
w gminach liczàcych powy˝ej 20 tys. mieszkaƒców,
z czego:
a) w g∏osowaniu w dniu 27 paêdziernika 2002 r.

61 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,
b) w ponownym g∏osowaniu w dniu 10 listopada

2002 r. 204 wójtów, burmistrzów i prezydentów
miast;

3) 66 prezydentów miast — w miastach na prawach
powiatu, z czego:
a) w g∏osowaniu w dniu 27 paêdziernika 2002 r.

9 prezydentów miast,
b) w ponownym g∏osowaniu w dniu 10 listopada

2002 r. 57 prezydentów miast.

2. Z powodu nieotrzymania przez kandydata wi´cej
ni˝ po∏owy wa˝nie oddanych g∏osów w gminach,
w których zg∏oszony by∏ tylko jeden kandydat, nie do-
konano wyboru burmistrza. Sytuacja taka wystàpi∏a
w nast´pujàcych 3 gminach liczàcych do 20 tys. miesz-
kaƒców:

1) Czerniejewo, województwo wielkopolskie;

2) PakoÊç, województwo kujawsko-pomorskie;

3) Suchaƒ, województwo zachodniopomorskie.

W gminach tych, zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy
z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpoÊrednim wyborze wój-
ta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113,
poz. 984 i Nr 127, poz. 1089), wyboru burmistrzów do-
konajà rady gmin.

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



— 12076 —

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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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∏

DZIENNIK  URZ¢DOWY RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ „MONITOR  POLSKI” — 275,00 z∏

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.

*) Cena prenumeraty nie obejmuje za∏àczników.


