
Art. 1. W ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorzà-
dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) art. 17 otrzymuje brzmienie:

„Art. 17. W sk∏ad rady wchodzà radni w liczbie:

1) pi´tnastu w gminach do 20 000 miesz-
kaƒców,

2) dwudziestu jeden w gminach do 50 000
mieszkaƒców,

3) dwudziestu trzech w gminach do
100 000 mieszkaƒców,

4) dwudziestu pi´ciu w gminach do
200 000 mieszkaƒców oraz po trzech na
ka˝de dalsze rozpocz´te 100 000 miesz-

kaƒców, nie wi´cej jednak ni˝ czterdzie-
stu pi´ciu radnych.”;

2) w art. 20 w ust. 2a wyrazy „wojewódzki komisarz
wyborczy” zast´puje si´ wyrazami „komisarz wy-
borczy”.

Art. 2. W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samo-
rzàdzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 9 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W sk∏ad rady powiatu wchodzà radni w liczbie
pi´tnastu w powiatach liczàcych do 40 000
mieszkaƒców oraz po dwóch na ka˝de kolejne
rozpocz´te 20 000 mieszkaƒców, ale nie wi´cej
ni˝ dwudziestu dziewi´ciu radnych.”;

2) w art. 12 skreÊla si´ pkt 9d;

Dziennik Ustaw Nr 23 — 1402 — Poz. 220

220

USTAWA

z dnia  15 lutego  2002 r.

o zmianie ustawy o samorzàdzie gminnym, ustawy o samorzàdzie powiatowym, ustawy o samorzàdzie wo-
jewództwa, ustawy — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz ustawy

o referendum lokalnym.



3) w art. 15 w ust. 4 wyrazy „wojewódzki komisarz wy-
borczy” zast´puje si´ wyrazami „komisarz wybor-
czy”.

Art. 3. W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samo-
rzàdzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590)
w art. 21 w ust. 4 wyrazy „wojewódzki komisarz wybor-
czy” zast´puje si´ wyrazami „komisarz wyborczy”.

Art. 4. W ustawie z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordyna-
cja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160, poz. 1060
oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971) wprowa-
dza si´ nast´pujàce zmiany: 

1) w art. 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Paƒstwowa Komisja Wyborcza powo∏ana na
podstawie przepisów ustawy z dnia 12 kwiet-
nia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczy-
pospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499,
Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802 oraz
z 2002 r. Nr 14, poz. 128) oraz komisarze wy-
borczy organizujà wybory i sprawujà nadzór
nad ich przeprowadzeniem zgodnie z przepi-
sami prawa.”;

2) u˝yte w art. 11 ust. 1 pkt 2 i 3, ust. 2 i 3, art. 12 
ust. 1—4, art. 13 pkt 6 i 7, art. 15 ust. 3—6, art. 17
ust. 1, 4 i 5, art. 20 ust. 4, art. 21 ust. 2 i 3, art. 22
ust. 1, art. 23 ust. 1, art. 24 ust. 4, art. 27 ust. 1,
art. 28, art. 29 ust. 1, art. 30 ust. 3 i 4, art. 32, art. 40
ust. 2, art. 47 ust. 1, art. 48 ust. 3, art. 60 ust. 1,
art. 61 ust. 3 i 4, art. 72 ust. 2, art. 77 ust. 2, art. 81
ust. 1 pkt 1, art. 84 ust. 4 i 5, art. 85, art. 92 ust. 3,
art. 93 ust. 1 i 2, art. 106 ust. 2, art. 107, art. 109
ust. 6, art. 110 ust. 4, art. 113 ust. 1, art. 126 ust. 1,
art. 127 ust. 1 i 2, art. 130, art. 136 ust. 2, art. 137
ust. 1 i 2, art. 141 ust. 1, art. 145 ust. 1, art. 154 ust. 1,
art. 155 ust. 1, art. 158, art. 176 ust. 2, art. 182 ust. 1,
art. 183, art. 189 ust. 1, art. 190 ust. 4 i art. 197 ust. 6
w ró˝nej liczbie i w ró˝nych przypadkach wyrazy
„wojewódzki komisarz wyborczy” albo „woje-
wódzki komisarz wyborczy lub jego zast´pca”, al-
bo „wojewódzki komisarz wyborczy i jego zast´p-
ca”, albo „wojewódzki komisarz wyborczy oraz je-
go zast´pca” zast´puje si´ u˝ytymi w odpowied-
niej liczbie i w odpowiednich przypadkach wyraza-
mi „komisarz wyborczy”;

3) w art. 12:

a) w ust. 1 skreÊla si´ pkt 10,

b) skreÊla si´ ust. 5 i 6;

4) w art. 15:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Komisarz wyborczy jest pe∏nomocnikiem
Paƒstwowej Komisji Wyborczej wyznaczo-
nym na obszar stanowiàcy cz´Êç jednego
województwa.”,

b) dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Paƒstwowa Komisja Wyborcza okreÊla w∏a-
ÊciwoÊç terytorialnà komisarzy wyborczych
oraz w∏aÊciwoÊç rzeczowà w zakresie wyko-
nywania czynnoÊci o charakterze ogólno-
wojewódzkim, z uwzgl´dnieniem zadaƒ
zwiàzanych z wyborami do sejmiku woje-
wództwa oraz zadaƒ, o których mowa
w art. 12 ust. 1 pkt 8 i 9.”,

c) w ust. 2 wyrazy „Wojewódzkich komisarzy wy-
borczych powo∏uje” zast´puje si´ wyrazami
„Komisarzy wyborczych powo∏uje w ka˝dym
województwie w liczbie od 2 do 6”,

d) dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Komisarzem wyborczym mo˝e byç tak˝e
s´dzia w stanie spoczynku, nie d∏u˝ej jed-
nak ni˝ do ukoƒczenia 70 lat.”,

e) w ust. 4 w zdaniu pierwszym po wyrazie „s´dzie-
go” dodaje si´ przecinek oraz wyrazy „ukoƒcze-
nia 70 lat przez komisarza b´dàcego s´dzià
w stanie spoczynku”,

f) w ust. 6 wyrazy „jednemu z jego zast´pców” za-
st´puje si´ wyrazami „innemu komisarzowi wy-
borczemu lub innej osobie zapewniajàcej rzetel-
ne wykonanie czynnoÊci wyborczych”;

5) skreÊla si´ art. 16;

6) u˝yte w art. 17 ust. 3, art. 59 ust. 1, art. 60 ust. 1—3,
art. 61 ust. 1—3, art. 72 ust. 1—3, art. 103 ust. 5,
art. 105 ust. 3 i art. 191 ust. 1 w ró˝nych przypad-
kach wyrazy „sàd wojewódzki” zast´puje si´ u˝y-
tymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „sàd
okr´gowy”;

7) w art. 18 w ust. 2 na koƒcu dodaje si´ wyrazy „lub
gminnych jednostek organizacyjnych”;

8) w art. 19 w ust. 6 dodaje si´ zdanie drugie w brzmie-
niu:

„Z tym dniem tracà równie˝ cz∏onkostwo w komi-
sjach osoby b´dàce w stosunku do osób, które
wyrazi∏y zgod´ na kandydowanie: zst´pnymi,
wst´pnymi, ma∏˝onkami, rodzeƒstwem, ma∏˝on-
kami zst´pnych lub przysposobionych.”;

9) w art. 20:

a) w ust. 1 w pkt 2 wyraz „wynagrodzenia” zast´-
puje si´ wyrazem „diety”,

b) w ust. 4 skreÊla si´ zdanie drugie;

10) w art. 23 w ust. 1 na koƒcu dodaje si´ wyrazy „i do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej”;

11) w art. 24 w ust. 3 wyraz „organów” zast´puje si´
wyrazem „komisji”;

12) art. 25 otrzymuje brzmienie:

„Art. 25. 1. Wybory do rad zarzàdza Prezes Rady
Ministrów, w drodze rozporzàdzenia.
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Rozporzàdzenie Prezesa Rady Mini-
strów podaje si´ do wiadomoÊci pu-
blicznej i og∏asza w Dzienniku Ustaw
Rzeczypospolitej Polskiej najpóêniej
w 60 dniu przed dniem wyborów.

2. W rozporzàdzeniu, o którym mowa
w ust. 1, Prezes Rady Ministrów, po za-
si´gni´ciu opinii Paƒstwowej Komisji
Wyborczej, okreÊla dni, w których up∏y-
wajà terminy wykonania czynnoÊci wy-
borczych przewidzianych w ustawie
(kalendarz wyborczy).”;

13) w art. 28 wyrazy „w 55 dniu przed dniem wyborów”
zast´puje si´ wyrazami „na 2 miesiàce przed up∏y-
wem kadencji”;

14) w art. 29:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Liczb´ radnych wybieranych do danej rady
podaje si´ w rozporzàdzeniu, o którym mo-
wa w art. 26 ust. 2.”,

b) skreÊla si´ ust. 3;

15) w art. 30 ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. G∏osowanie w wyborach do rad przeprowadza
si´ w sta∏ych i odr´bnych obwodach g∏osowa-
nia utworzonych na obszarze gminy. 

2. Podzia∏u gminy na obwody g∏osowania doko-
nuje rada gminy, na wniosek wójta (burmistrza,
prezydenta miasta), wed∏ug nast´pujàcych za-
sad:

1) sta∏y obwód g∏osowania powinien obejmo-
waç od 500 do 3000 mieszkaƒców; w przy-
padkach uzasadnionych miejscowymi wa-
runkami obwód mo˝e obejmowaç mniejszà
liczb´ mieszkaƒców,

2) mo˝na utworzyç odr´bny obwód g∏osowa-
nia w szpitalu, zak∏adzie pomocy spo∏ecznej,
zak∏adzie karnym i areszcie Êledczym oraz
w oddziale zewn´trznym takiego zak∏adu
i aresztu, je˝eli w dniu wyborów b´dzie prze-
bywaç w nim co najmniej 15 wyborców ob-
j´tych rejestrem wyborców w gminie, na te-
renie której po∏o˝ona jest wymieniona jed-
nostka.”;

16) w art. 34:

a) w ust. 2 na koƒcu dodaje si´ wyrazy „Rzeczypo-
spolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej”,

b) w ust. 4 po wyrazie „urodzenia” dodaje si´ prze-
cinek oraz wyrazy „numer ewidencyjny PESEL”;

17) art. 39 otrzymuje brzmienie:

„Art. 39. Minister w∏aÊciwy do spraw admini-
stracji publicznej, na wniosek Paƒstwo-

wej Komisji Wyborczej, okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia, sposób sporzàdza-
nia spisów wyborców, w tym spisów
wyborców w szpitalach, zak∏adach po-
mocy spo∏ecznej, zak∏adach karnych
i aresztach Êledczych, w których utwo-
rzono obwody g∏osowania, ustalajàc
wzór spisu, metody jego aktualizacji
oraz sposób udost´pniania spisu wy-
borców.”;

18) w art. 51 dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako
ust. 1 i dodaje si´ ust. 2 w brzmieniu:

„2. Paƒstwowa Komisja Wyborcza mo˝e okreÊliç
warunki oraz sposób korzystania przez obwo-
dowe komisje wyborcze z techniki elektronicz-
nej przy ustalaniu wyników g∏osowania w ob-
wodzie.”;

19) w art. 57, art. 126 ust. 3 i art. 154 ust. 3 skreÊla si´
wyrazy „w sposób ustalony przez Paƒstwowà Ko-
misj´ Wyborczà”;

20) w art. 65 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Od zakoƒczenia kampanii wyborczej, a˝ do za-
koƒczenia g∏osowania zabronione jest zwo∏y-
wanie zgromadzeƒ, organizowanie pochodów
i manifestacji, wyg∏aszanie przemówieƒ, rozda-
wanie ulotek, jak te˝ prowadzenie w inny spo-
sób agitacji na rzecz kandydatów i list kandyda-
tów.”;

21) w art. 81 w ust. 5 wyrazy „przepisy bud˝etowe” za-
st´puje si´ wyrazami „przepisy o finansach pu-
blicznych”;

22) w art. 82 skreÊla si´ ust. 2 i 3;

23) dodaje si´ art. 83a w brzmieniu:

„Art. 83a. Do finansowania komitetów wyborczych
partii politycznych w sprawach nieure-
gulowanych w niniejszej ustawie stosu-
je si´ przepisy ustawy z dnia 27 czerwca
1997 r. o partiach politycznych (Dz. U.
z 2001 r. Nr 79, poz. 857 i Nr 154,
poz. 1802).”;

24) w art. 90 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dla wyboru rady w gminie liczàcej powy˝ej
20 000 mieszkaƒców tworzy si´ okr´gi wybor-
cze, w których wybiera si´ od 5 do 8 radnych.”;

25) dodaje si´ art. 94a w brzmieniu:

„Art. 94a. W razie koniecznoÊci dokonania podzia-
∏u gminy na okr´gi wyborcze przed wy-
borami, o których mowa w art. 26, termi-
ny okreÊlone w art. 92 ust. 1 i w art. 94
nie obowiàzujà.”;

26) w art. 97 skreÊla si´ ust. 2;
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27) w art. 99:

a) w ust. 2 dodaje si´ zdanie drugie w brzmieniu:

„Zgoda kandydata na kandydowanie w wybo-
rach powinna zawieraç dane: imi´ (imiona), na-
zwisko, wiek oraz numer ewidencyjny PESEL
kandydata; zgod´ na kandydowanie kandydat
opatruje datà i w∏asnor´cznym podpisem.”,

b) w ust. 4 skreÊla si´ wyrazy „prowadzonych przez
w∏aÊciwy sàd”;

28) w art. 111 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Kandydat na radnego nie mo˝e byç m´˝em za-
ufania.”;

29) art. 119 otrzymuje brzmienie:

„Art. 119. Dopisanie na karcie do g∏osowania do-
datkowych nazwisk lub nazw albo poczy-
nienie innych dopisków poza kratkà nie
wp∏ywa na wa˝noÊç g∏osu.”;

30) w art. 123 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) liczb´ g∏osów wa˝nie oddanych na ka˝dà z list
w okr´gu wyborczym dzieli si´ kolejno przez 1;
2; 3; 4; 5 i dalsze kolejne liczby, a˝ do chwili, gdy
z otrzymanych w ten sposób ilorazów da si´
uszeregowaç tyle kolejno najwi´kszych liczb,
ile wynosi liczba mandatów do rozdzielenia
mi´dzy listy,”;

31) w art. 124 w ust. 2 skreÊla si´ wyrazy „, liczby z ze-
stawienia wyników g∏osowania, o którym mowa
w art. 121 ust. 2,”;

32) w art. 125 na koƒcu dodaje si´ wyrazy „wraz z ze-
stawieniami, o których mowa w art. 121”;

33) w art. 135 w ust. 3 wyrazy „mniej ni˝ 3” zast´puje
si´ wyrazami „mniej ni˝ 5”;

34) dodaje si´ art. 139a w brzmieniu:

„Art. 139a. W razie koniecznoÊci dokonania po-
dzia∏u powiatu na okr´gi wyborcze
przed wyborami, o których mowa
w art. 26, terminy okreÊlone w art. 138
ust. 1 i w art. 139 nie obowiàzujà.”;

35) w art. 140:

a) w ust. 1 na koƒcu dodaje si´ wyrazy „w gminach
liczàcych powy˝ej 20 000 mieszkaƒców, z
uwzgl´dnieniem art. 133 ust. 1”,

b) w ust. 2 wyraz „kandydatura” zast´puje si´ wy-
razami „lista kandydatów”;

36) art. 148 otrzymuje brzmienie:

„Art. 148. Dopisanie na karcie do g∏osowania do-
datkowych nazwisk lub nazw albo poczy-
nienie innych dopisków poza kratkà nie
wp∏ywa na wa˝noÊç g∏osu.”;

37) w art. 151 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) liczb´ g∏osów wa˝nie oddanych na ka˝dà z list
w okr´gu wyborczym dzieli si´ kolejno przez 1;
2; 3; 4; 5 i dalsze kolejne liczby, a˝ do chwili, gdy
z otrzymanych w ten sposób ilorazów da si´
uszeregowaç tyle kolejno najwi´kszych liczb,
ile wynosi liczba mandatów do rozdzielenia
mi´dzy listy,”;

38) w art. 152 w ust. 2 skreÊla si´ wyrazy „, liczby z ze-
stawienia wyników g∏osowania, o którym mowa
w art. 150 ust. 2,”;

39) w art. 153 na koƒcu dodaje si´ wyrazy „wraz z ze-
stawieniem, o którym mowa w art. 150”;

40) w art. 164 w ust. 2 wyrazy „art. 137—139” zast´pu-
je si´ wyrazami „art. 137—139a”;

41) w art. 165 w ust. 1 kropk´ na koƒcu zast´puje si´
przecinkiem i dodaje si´ wyrazy „z uwzgl´dnie-
niem art. 164 ust. 1 pkt 1.”;

42) art. 175 otrzymuje brzmienie:

„Art. 175. Dopisanie na karcie do g∏osowania do-
datkowych nazwisk lub nazw albo poczy-
nienie innych dopisków poza kratkà nie
wp∏ywa na wa˝noÊç g∏osu.”;

43) w art. 178 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) liczb´ g∏osów wa˝nie oddanych na ka˝dà z list
w okr´gu wyborczym dzieli si´ kolejno przez 1;
2; 3; 4; 5 i dalsze kolejne liczby, a˝ do chwili, gdy
z otrzymanych w ten sposób ilorazów da si´
uszeregowaç tyle kolejno najwi´kszych liczb,
ile wynosi liczba mandatów do rozdzielenia
mi´dzy listy,”;

44) w art. 179 w ust. 2 skreÊla si´ wyrazy „, liczby z ze-
stawienia wyników g∏osowania, o którym mowa
w art. 178 ust. 2,”;

45) w art. 180 w ust. 1 na koƒcu pierwszego zdania do-
daje si´ wyrazy „wraz z zestawieniem, o którym
mowa w art. 178 ust. 1 i 2”;

46) w art. 182 w ust. 2 w zdaniu pierwszym wyrazy „da-
ne zawarte w protoko∏ach z wyborów” zast´puje
si´ wyrazami „w szczególnoÊci dane o liczbie man-
datów uzyskanych przez listy kandydatów poszcze-
gólnych komitetów wyborczych oraz nazwiska
i imiona wybranych radnych z podaniem oznacze-
nia listy, z której zostali wybrani”;

47) art. 185 otrzymuje brzmienie:

„Art. 185. Paƒstwowa Komisja Wyborcza przedsta-
wia Prezesowi Rady Ministrów informa-
cj´ o realizacji przepisów ustawy i ewen-
tualne propozycje ich zmian. Informacj´
t´ przekazuje si´ równie˝ Prezydentowi
Rzeczypospolitej Polskiej, Marsza∏kowi
Sejmu i Marsza∏kowi Senatu.”;
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48) w art. 187 wyrazy „Minister w∏aÊciwy do spraw
szkolnictwa wy˝szego” zast´puje si´ wyrazami
„Minister w∏aÊciwy do spraw kultury i dziedzictwa
narodowego”;

49) art. 188 otrzymuje brzmienie:

„Art. 188. Je˝eli w okr´gu wyborczym w wyborach
do rady gminy, rady powiatu lub sejmi-
ku województwa zarejestrowana liczba
kandydatów jest równa liczbie radnych
wybieranych w danym okr´gu wybor-
czym lub od niej mniejsza, g∏osowania
nie przeprowadza si´, a za wybranych na
radnych terytorialna komisja wyborcza
uznaje zarejestrowanych kandydatów,
a odpowiednio pozosta∏e mandaty pozo-
stajà nieobsadzone.”;

50) w art. 189 w ust. 2 na koƒcu pierwszego zdania
kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i dodaje si´ wyra-
zy „którego wzór ustala Paƒstwowa Komisja Wy-
borcza.”;

51) w art. 197 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku zmiany sk∏adu rady z przyczyn,
o których mowa w ust. 1 pkt 1—3 oraz w ust. 2,
rada dzia∏a w zmienionym sk∏adzie do koƒca
kadencji, z zastrze˝eniem ust. 5. Zmiany w sk∏a-
dach rad og∏asza, w formie obwieszczenia, ko-
misarz wyborczy w wojewódzkim dzienniku
urz´dowym.”;

52) w dziale VIII dodaje si´ art. 203a w brzmieniu:

„Art. 203a. 1. Je˝eli w∏aÊciwe organy gminy nie
wykonujà w terminie, w sposób
zgodny z prawem, zadaƒ dotyczà-
cych utworzenia obwodów g∏osowa-
nia, powo∏ania obwodowych komisji
wyborczych, sporzàdzenia spisów
wyborców lub podzia∏u gminy na
okr´gi wyborcze, w∏aÊciwy miejsco-
wo komisarz wyborczy wzywa te or-
gany do wykonania zadaƒ w sposób
zgodny z prawem w wyznaczonym

terminie, a w razie bezskutecznego
up∏ywu terminu wyst´puje do woje-
wody o zast´pcze ich wykonanie.

2. Wojewoda niezw∏ocznie wykonuje
zadanie, o którym mowa w ust. 1, je-
˝eli wczeÊniej nie wykona∏ go w∏aÊci-
wy organ gminy.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si´ odpo-
wiednio, je˝eli w∏aÊciwy organ nie
dokona∏ podzia∏u powiatu lub woje-
wództwa na okr´gi wyborcze w spo-
sób zgodny z prawem.”

Art. 5. W ustawie z dnia 15 wrzeÊnia 2000 r. o refe-
rendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985) u˝yte w art. 8
pkt 2, art. 12 ust. 5 i 6, art. 22 ust. 1, 3, 4 i 6, art. 23 ust. 1
i 2, art. 24, art. 26 ust. 1 i 3, art. 27, art. 29 ust. 1, art. 35
ust. 4, art. 45, art. 49 ust. 2 pkt 1, ust. 3 i ust. 4 pkt 1,
art. 50 ust. 1, art. 63 ust. 4 i art. 66 ust. 3 w ró˝nych przy-
padkach i w ró˝nych liczbach wyrazy „wojewódzki ko-
misarz wyborczy” zast´puje si´ u˝ytymi w odpowied-
niej liczbie i w odpowiednich przypadkach wyrazami
„komisarz wyborczy”.

Art. 6. Wojewódzcy komisarze wyborczy i zast´pcy
wojewódzkich komisarzy wyborczych dzia∏ajàcy
w dniu wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy stajà si´ ko-
misarzami wyborczymi w rozumieniu ustawy, o której
mowa w art. 4.

Art. 7. Paƒstwowa Komisja Wyborcza w terminie
14 dni od dnia og∏oszenia niniejszej ustawy okreÊli w∏a-
ÊciwoÊç rzeczowà i w∏aÊciwoÊç terytorialnà komisarzy
wyborczych zgodnie z przepisami ustawy, o której mo-
wa w art. 4.

Art. 8. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia, z tym ˝e przepis art. 17 ustawy,
o której mowa w art. 1, i przepis art. 9 ust. 4 ustawy,
o której mowa w art. 2, majà zastosowanie do kadencji
nast´pujàcej po kadencji, w czasie której ustawa we-
sz∏a w ˝ycie.
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