
Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 kwiet-
nia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczy-
pospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Pol-
skiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, z póên. zm.2)) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Transportu i Go-
spodarki Morskiej z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie
trybu i terminu powo∏ywania obwodowych komisji

wyborczych w obwodach g∏osowania utworzonych na
polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu i do
Senatu (Dz. U. Nr 89, poz. 990) w § 2 ust. 1 otrzymuje
brzmienie:

„1. Pe∏nomocnik wyborczy komitetu wyborczego lub
upowa˝niona przez niego osoba, zwana dalej
„pe∏nomocnikiem”, nie póêniej ni˝ w 10 dniu
przed dniem wyborów mo˝e zg∏osiç kapitanowi,
za poÊrednictwem armatora, kandydata do sk∏a-
du obwodowej komisji wyborczej. W zg∏oszeniu
podaje si´ nazw´ komitetu wyborczego dokonu-
jàcego zg∏oszenia, imi´ (imiona) i nazwisko, miej-
sce zamieszkania i numer PESEL kandydata.”.

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

Minister Infrastruktury: K. Opawski

Dziennik Ustaw Nr 167 — 10198 — Poz. 1403

1403

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 25 sierpnia 2005 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie trybu i terminu powo∏ywania obwodowych komisji wyborczych
w obwodach g∏osowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu i do Senatu

———————
1) Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzà-

dowej — gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2
pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia-
∏ania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2001 r. Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14,
poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153,
poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188,
z 2004 r. Nr 25, poz. 219 oraz z 2005 r. Nr 140, poz. 1173.


