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jest obowiàzany jà wykonaç, lub ujawnià si´ okolicznoÊci uzasadniajàce udzielenie zgody na pobyt tolerowany, organem w∏aÊciwym do udzielenia temu cudzoziemcowi zgody na pobyt tolerowany jest Prezes Urz´du.
Art. 22. 1. Z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy decyzje
w sprawie udzielenia zgody na pobyt tolerowany wydane cudzoziemcom na podstawie art. 97 pkt 4 ustawy wymienionej w art. 2 stajà si´ zezwoleniami na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonymi na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 6 lub 7 ustawy wymienionej
w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà.
2. Zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony,
o których mowa w ust. 1, uwa˝a si´ za udzielone na
okres 2 lat od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy.
3. Karty pobytu wydane przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy cudzoziemcom, o których mowa w ust. 1,
w zwiàzku z udzieleniem zgody na pobyt tolerowany,
podlegajà nieodp∏atnie wymianie na karty pobytu wydane w zwiàzku z udzieleniem zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, w terminie 6 miesi´cy od
dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy, a w przypadku gdy termin wa˝noÊci dotychczasowej karty pobytu jest d∏u˝szy — do koƒca okresu wa˝noÊci karty pobytu.
Art. 23. Rejestr, o którym mowa w art. 124 pkt 1
lit. k ustawy wymienionej w art. 1, do 2010 r. mo˝e byç
prowadzony w innej formie ni˝ system informatyczny.
Art. 24. Dotychczasowe przepisy wykonawcze, wydane na podstawie art. 63 ust. 2, art. 71 i art. 101 ust. 7
ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, zachowujà moc do czasu wydania nowych przepisów
wykonawczych na podstawie art. 63 ust. 2, art. 71d
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i art. 101 ust. 7 w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, jednak nie d∏u˝ej ni˝ przez okres 12 miesi´cy od
dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.
Art. 25. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 paêdziernika 2005 r., z wyjàtkiem:
1) art. 1 pkt 1—3, 8, 12, 15—17, 39, 42, 45 lit. a, 48
lit. a i c, 55, 58 i 59, art. 2 pkt 2, 3, 5, 7—12, 17—20
i 28—30, art. 13 oraz art. 14 i 15 w zakresie dotyczàcym cudzoziemców posiadajàcych zgod´ na
pobyt tolerowany w Rzeczypospolitej Polskiej,
art. 17 pkt 1 lit. a tiret pierwsze i pkt 4 w zakresie
dotyczàcym cudzoziemców ubiegajàcych si´
o nadanie statusu uchodêcy, którym po up∏ywie
roku od dnia z∏o˝enia wniosku o nadanie statusu
uchodêcy nie zosta∏a wydana decyzja w pierwszej
instancji i przyczyna przed∏u˝enia post´powania
nie le˝y po stronie cudzoziemca, art. 17 pkt 1 lit. a
tiret drugie i lit. b oraz pkt 2 w zakresie dotyczàcym
cudzoziemców posiadajàcych zgod´ na pobyt tolerowany w Rzeczypospolitej Polskiej lub korzystajàcych z ochrony czasowej w Rzeczypospolitej Polskiej, które wchodzà w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od
dnia og∏oszenia;
2) art. 14 i 16 w zakresie dotyczàcym cudzoziemców
posiadajàcych zezwolenie na pobyt rezydenta d∏ugoterminowego Wspólnot Europejskich lub zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony
udzielone w zwiàzku z okolicznoÊcià, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2006 r.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

789
ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 25 maja 2005 r.
w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Kobylanka
w województwie zachodniopomorskim
Na podstawie 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 oraz z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055) w zwiàzku z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia
16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r.
Nr 159, poz. 1547 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102,
poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Zarzàdza si´ przeprowadzenie przedterminowych wyborów wójta Gminy Kobylanka.

§ 2. Dat´ przedterminowych wyborów wyznacza
si´ na niedziel´ 3 lipca 2005 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∏oszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Belka
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Poz. 789
Za∏àcznik do rozporzàdzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 25 maja 2005 r. (poz. 789)

KALENDARZ WYBORCZY

Lp.

Termin wykonania czynnoÊci
wyborczej

TreÊç czynnoÊci wyborczej

1

2

3

1

w dniu wejÊcia
w ˝ycie rozporzàdzenia

— podanie do publicznej wiadomoÊci, w formie obwieszczenia
Wojewody, rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
przedterminowych wyborów wójta Gminy Kobylanka

2

do 2 czerwca 2005 r.

— podanie do publicznej wiadomoÊci, w formie obwieszczenia,
informacji o siedzibie gminnej komisji wyborczej

3

do 6 czerwca 2005 r.

— powo∏anie przez Komisarza Wyborczego gminnej komisji wyborczej

4

do 15 czerwca 2005 r.
(do godz. 2400)

— zg∏aszanie gminnej komisji wyborczej do zarejestrowania kandydatów na wójta

5

do 20 czerwca 2005 r.

— sk∏adanie przez pe∏nomocników komitetów wyborczych wniosków o przydzia∏ nieodp∏atnego czasu antenowego w programach telewizji publicznej i publicznego radia

6

do 21 czerwca 2005 r.

— powo∏anie obwodowych komisji wyborczych,
— podanie do publicznej wiadomoÊci, w formie obwieszczenia,
informacji o:
a) numerach i granicach obwodów g∏osowania,
b) wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych

7

od 22 czerwca 2005 r.

— rozpocz´cie nieodp∏atnego rozpowszechniania audycji wyborczych w programach telewizji publicznej i publicznego radia

8

do 22 czerwca 2005 r.

— podanie do publicznej wiadomoÊci, w drodze rozplakatowania,
obwieszczenia gminnej komisji wyborczej o zarejestrowanych
kandydatach na wójta, na którym umieszczone sà, w kolejnoÊci
alfabetycznej nazwisk, nazwiska, imiona, wiek, wykszta∏cenie,
miejsce zamieszkania, nazwa komitetu zg∏aszajàcego kandydata
oraz nazwa partii politycznej, do której nale˝y kandydat

9

do 29 czerwca 2005 r.

— sporzàdzenie spisu wyborców

10

1 lipca 2005 r. o godz. 2400

— zakoƒczenie kampanii wyborczej

11

2 lipca 2005 r.

— przekazanie przewodniczàcym obwodowych komisji wyborczych
spisów wyborców

12

3 lipca 2005 r. godz. 600 — 2000

— przeprowadzenie g∏osowania

