
lub dokonujàcego wewnàtrzwspólnotowe-
go nabycia, z zastrze˝eniem ust. 2.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Sprzedawca, o którym mowa w ust. 1, jest

obowiàzany przyjmowaç od u˝ytkowników
opakowania wielokrotnego u˝ytku i odpady
opakowaniowe po Êrodkach niebezpiecz-
nych w celu ich przekazania producentowi,
importerowi lub dokonujàcemu wewnàtrz-
wspólnotowego nabycia. Przyjmujàc opa-
kowania wielokrotnego u˝ytku i odpady
opakowaniowe po tych Êrodkach, sprze-
dawca jest obowiàzany zwróciç pobranà
kaucj´.”;

14) w art. 19 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) informacj´ o realizacji przez producentów, im-
porterów i dokonujàcych wewnàtrzwspólno-
towego nabycia opakowaƒ ograniczeƒ wyni-
kajàcych z art. 5 ust. 1 pkt 4.”;

15) art. 21 otrzymuje brzmienie:

„Art. 21. Kto produkujàc, importujàc, dokonujàc
wewnàtrzwspólnotowego nabycia lub
wprowadzajàc do obrotu opakowania
lub produkty w opakowaniach, przekra-
cza dopuszczalnà maksymalnà sum´ za-
wartoÊci o∏owiu, kadmu, rt´ci i chromu
szeÊciowartoÊciowego w opakowaniu,

podlega karze grzywny.”;

16) po art. 21 dodaje si´ art. 21a w brzmieniu:

„Art. 21a. Kto znakuje opakowania niezgodnie
z zasadami okreÊlonymi w art. 6
ust. 1—4,

podlega karze grzywny.”;

17) art. 22 otrzymuje brzmienie:

„Art. 22. 1. Kto, produkujàc, importujàc, dokonu-
jàc wewnàtrzwspólnotowego nabycia,
eksportujàc lub dokonujàc wewnàtrz-
wspólnotowej dostawy opakowaƒ, nie
sk∏ada marsza∏kowi województwa
sprawozdaƒ o opakowaniach lub sk∏a-
da sprawozdanie niezgodne z doku-
mentami, niekompletne lub nietermi-
nowo,

podlega karze grzywny.

2. Tej samej karze podlega eksporter lub
dokonujàcy wewnàtrzwspólnotowej
dostawy produktów w opakowaniu,
który nie sk∏ada marsza∏kowi woje-
wództwa sprawozdania o wywiezio-
nych za granic´ opakowaniach.”;

18) w art. 23 zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:

„Kto, produkujàc, importujàc lub dokonujàc we-
wnàtrzwspólnotowego nabycia Êrodków niebez-
piecznych:”;

19) w art. 28 wyrazy „opakowaƒ po produktach b´dà-
cych w ofercie handlowej w tej jednostce” zast´-
puje si´ wyrazami „odpadów opakowaniowych
po produktach w opakowaniach, które znajdujà si´
w ofercie handlowej tej jednostki”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem uzyskania
przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii Euro-
pejskiej, z wyjàtkiem art. 1 pkt 2 lit. b oraz pkt 12, któ-
re wchodzà w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od dnia og∏o-
szenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 26 stycznia 2004 r.

w sprawie przedterminowych wyborów do Rady Miejskiej oraz burmistrza Dobrej w województwie 
zachodniopomorskim

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca
1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad po-
wiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r.
Nr 159, poz. 1547) oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia
20 czerwca 2002 r. o bezpoÊrednim wyborze wójta,
burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113,

poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806)
w zwiàzku z art. 67 ust. 4 ustawy z dnia 15 wrzeÊnia
2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985
oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984 i Nr 153,
poz. 1271) zarzàdza si´, co nast´puje:



§ 1. Zarzàdza si´ przeprowadzenie przedtermino-
wych wyborów do Rady Miejskiej oraz burmistrza Do-
brej.

§ 2. Dat´ przedterminowych wyborów, o których
mowa w § 1, wyznacza si´ na niedziel´ 29 lutego
2004 r.

§ 3. Dni, w których up∏ywajà terminy wykonania
czynnoÊci wyborczych, okreÊla kalendarz wyborczy,
stanowiàcy za∏àcznik do rozporzàdzenia.

§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 26 stycznia 2004 r. (poz. 98)

KALENDARZ WYBORCZY

Termin wykonania czynnoÊci wy-
borczej TreÊç czynnoÊci wyborczej

1 2

w dniu wejÊcia w ˝ycie — podanie do publicznej wiadomoÊci, w formie obwieszczenia 
rozporzàdzenia Wojewody, rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przed-

terminowych wyborów do Rady Miejskiej oraz burmistrza Dobrej

do 30 stycznia 2004 r. — podanie do publicznej wiadomoÊci zarzàdzenia Wojewody, w formie
obwieszczenia, w sprawie ustalenia liczby radnych

do 2 lutego 2004 r. — podanie do publicznej wiadomoÊci, w formie obwieszczenia, informa-
cji o:
a) okr´gach wyborczych, ich granicach i numerach,
b) liczbie radnych wybieranych w ka˝dym okr´gu,
c) siedzibie miejskiej komisji wyborczej

do 4 lutego 2004 r. — powo∏anie przez Komisarza Wyborczego miejskiej komisji wyborczej

do 10 lutego 2004 r. (do godz. 2400) — zg∏aszanie miejskiej komisji wyborczej do zarejestrowania:
a) list kandydatów na radnych,
b) kandydatów na burmistrza

do 13 lutego 2004 r. — sk∏adanie przez pe∏nomocników komitetów wyborczych wniosków
o przydzia∏ nieodp∏atnego czasu antenowego w programach telewizji
publicznej i publicznego radia

do 16 lutego 2004 r. — powo∏anie obwodowych komisji wyborczych,
— podanie do publicznej wiadomoÊci, w formie obwieszczenia, informa-

cji o:
a) numerach i granicach obwodów g∏osowania,
b) wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych

od 18 lutego 2004 r. — rozpocz´cie nieodp∏atnego rozpowszechniania audycji wyborczych
w programach telewizji publicznej i publicznego radia

do 20 lutego 2004 r. — podanie do publicznej wiadomoÊci, w drodze rozplakatowania, ob-
wieszczenia miejskiej komisji wyborczej:
a) zawierajàcego informacje o zarejestrowanych listach kandydatów

na radnych oraz dane o kandydatach umieszczone w zg∏oszeniach
list wraz z ewentualnym oznaczeniem kandydatury nazwà lub skró-
tem nazwy partii politycznej lub organizacji popierajàcej kandydata,

b) o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza, na którym umiesz-
czone sà, w kolejnoÊci alfabetycznej nazwisk, nazwiska, imiona,
wiek, wykszta∏cenia, miejsce zamieszkania, nazwa komitetu zg∏a-
szajàcego kandydata oraz nazwa partii politycznej, do której nale˝y
kandydat

do 23 lutego 2004 r. — sporzàdzenie spisu wyborców

27 lutego 2004 r. o godz. 2400 — zakoƒczenie kampanii wyborczej

28 lutego 2004 r. — przekazanie przewodniczàcym obwodowych komisji wyborczych spi-
sów wyborców

29 lutego 2004 r. — przeprowadzenie g∏osowania
godz. 600—2000


