
Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 12 kwietnia
2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospo-
litej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz. 786 i Nr 154,
poz. 1802 oraz z 2002 r. Nr 14, poz. 128) zarzàdza si´, co
nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Spraw Wewn´trz-
nych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2001 r. w spra-
wie rejestru wyborców (Dz. U. Nr 88, poz. 962) po § 10
dodaje si´ § 10a w brzmieniu:

„§ 10a. 1. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) prze-
kazuje Paƒstwowej Komisji Wyborczej oraz
wojewódzkiemu komisarzowi wyborcze-
mu, za poÊrednictwem w∏aÊciwej delegatu-
ry Krajowego Biura Wyborczego, nie póê-
niej  ni˝ do 10 dnia miesiàca nast´pujàcego
po zakoƒczeniu kwarta∏u, okresowà infor-
macj´ o liczbie wyborców obj´tych reje-
strem wyborców w gminie, zawierajàcà:

1) liczb´ wyborców obj´tych rejestrem wy-
borców z urz´du,

2) liczb´ wyborców wpisanych do rejestru
wyborców na w∏asny wniosek, o których
mowa w § 4 ust. 2,

3) liczb´ wyborców skreÊlonych z rejestru
wyborców, o których mowa w § 4 ust. 3,

4) liczb´ mieszkaƒców.

2. Informacj´, o której mowa w ust. 1, sporzà-
dza si´ dla gminy z uwzgl´dnieniem liczby
mieszkaƒców i liczby wyborców obj´tych re-
jestrem wyborców wed∏ug sta∏ych okr´gów
wyborczych dla wyboru rady gminy i sta∏ych
obwodów g∏osowania utworzonych na ob-
szarze gminy na podstawie ustawy z dnia 16
lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad
gmin, rad powiatów 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), wykorzystujàc pro-
gram informatyczny udost´pniony w tym ce-
lu przez Krajowe Biuro Wyborcze.”

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 11 marca 2002 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie rejestru wyborców.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 18 marca 2002 r.

w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Policj´ kontroli operacyjnej, przechowywania 
i przekazywania wniosków, zarzàdzeƒ i materia∏ów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli, a tak˝e 

przetwarzania i niszczenia tych materia∏ów. 

Na podstawie art. 19 ust. 21 ustawy z dnia 6 kwiet-
nia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 i Nr 19,
poz. 185) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Dokumentacj´ kontroli operacyjnej stano-
wià:

1) wniosek Komendanta G∏ównego Policji lub ko-
mendanta wojewódzkiego Policji do sàdu okr´go-
wego o zarzàdzenie lub przed∏u˝enie kontroli ope-
racyjnej, 

2) zgoda Prokuratora Generalnego lub prokuratora
okr´gowego na wystàpienie przez Komendanta
G∏ównego Policji lub komendanta wojewódzkiego
Policji z wnioskiem o zarzàdzenie przez sàd okr´go-
wy kontroli operacyjnej,

3) postanowienie sàdu okr´gowego o zarzàdzeniu
lub przed∏u˝eniu kontroli operacyjnej,

4) zarzàdzenie kontroli operacyjnej przez Komen-
danta G∏ównego Policji lub komendanta woje-
wódzkiego Policji w przypadkach niecierpiàcych
zw∏oki,

5) wniosek Komendanta G∏ównego Policji lub ko-
mendanta wojewódzkiego Policji do Prokuratora
Generalnego lub prokuratora okr´gowego o wyra-
˝enie zgody na zarzàdzenie kontroli operacyjnej
w przypadkach niecierpiàcych zw∏oki,

6) zgoda Prokuratora Generalnego lub prokuratora
okr´gowego na zarzàdzenie przez Komendanta
G∏ównego Policji lub komendanta wojewódzkiego
Policji kontroli operacyjnej w przypadkach niecier-
piàcych zw∏oki,

7) postanowienie sàdu okr´gowego o wyra˝eniu zgo-
dy na kontynuowanie kontroli operacyjnej zarzà-
dzonej przez Komendanta G∏ównego Policji lub ko-
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