
1127

USTAWA

z dnia 6 wrzeÊnia 2006 r.

o zmianie ustawy — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

Art. 1. W ustawie z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordyna-
cja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z póên.
zm.1)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 64g po ust. 4 dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:

„5. Zabrania si´ umieszczania w nazwie komitetu
wyborczego nazwy partii politycznej, skrótu na-
zwy partii politycznej lub cz´Êci nazwy uto˝sa-
mianej z danà partià, bez zgody organu statuto-
wego innej partii politycznej, której nazwa albo
skrót ma zostaç umieszczona w nazwie komite-
tu wyborczego. Je˝eli wpis do ewidencji partii
politycznych uzyska∏y dwie lub wi´cej partie,

których nazwy nie odró˝niajà si´ wyraênie od
siebie mogàc tym samym wprowadzaç wybor-
c´ w b∏àd, wymóg zgody organu statutowego
dotyczy partii politycznej, która pierwsza uzy-
ska∏a wpis do ewidencji partii politycznych.”;

2) po art. 64l dodaje si´ art. 64la w brzmieniu:

„Art. 64la. 1. Dwa lub wi´cej komitety wyborcze
mogà w drodze umowy utworzyç
jednà grup´ list kandydatów w danej
jednostce samorzàdu terytorialnego
w celu wspólnego udzia∏u w podzia-
le mandatów mi´dzy listy kandyda-
tów. W danej jednostce samorzàdu
terytorialnego komitet wyborczy mo-
˝e uczestniczyç w jednej grupie list
kandydatów. Umow´ w imieniu ko-
mitetów wyborczych podpisujà pe∏-
nomocnicy wyborczy poszczegól-
nych komitetów lub osoby przez nich
upowa˝nione.

———————
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102,
poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457
oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242 i Nr 146,
poz. 1055.



2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ do wy-
borów do rad gmin liczàcych do
20 000 mieszkaƒców.

3. Komitety, które zawar∏y umow´,
o której mowa w ust. 1, sà obowiàza-
ne do zawiadomienia o tym fakcie
w∏aÊciwej terytorialnej komisji wy-
borczej i przed∏o˝enia jej orygina∏u tej
umowy nie póêniej ni˝ na 25 dni
przed dniem wyborów, pod rygorem
nieuwzgl´dnienia postanowieƒ umo-
wy przy ustalaniu wyników wyborów.

4. Odstàpienie od umowy, o której mo-
wa w ust. 1, nie wywo∏uje ˝adnych
skutków prawnych dla podzia∏u
mandatów mi´dzy listy w ramach
danej grupy list.

5. Terytorialne komisje wyborcze poda-
jà do publicznej wiadomoÊci infor-
macje o tym, jakie grupy list kandy-
datów zosta∏y utworzone w jednost-
ce samorzàdu terytorialnego, w ob-
wieszczeniach, o których mowa
w art. 109 ust. 5, art. 142 i art. 167.”;

3) art. 88 otrzymuje brzmienie:
„Art. 88. 1. W gminach liczàcych powy˝ej 20 000

mieszkaƒców podzia∏u mandatów po-
mi´dzy listy kandydatów lub grupy list
dokonuje si´ proporcjonalnie do ∏àcz-
nej liczby wa˝nie oddanych g∏osów
odpowiednio na kandydatów danej li-
sty albo grupy list.

2. W podziale mandatów, o którym mowa
w ust. 1, uczestniczà listy kandydatów
tych komitetów wyborczych, na któ-
rych listy w skali gminy oddano co naj-
mniej 5 % wa˝nie oddanych g∏osów.

3. W przypadku grup list, o których mo-
wa w ust. 1, w podziale mandatów
uczestniczà grupy list, na które oddano
w skali gminy co najmniej 10 % wa˝-
nie oddanych g∏osów. Do list wcho-
dzàcych w sk∏ad grupy list stosuje si´
przepis ust. 2.

4. Je˝eli na grup´ list nie oddano ∏àcznie
10 % g∏osów, wyniki g∏osowania na li-
sty wchodzàce w jej sk∏ad ustala si´
dla ka˝dej z list osobno na zasadach
okreÊlonych w ust. 2.

5. Przy ustalaniu wyniku g∏osowania na
grup´ list uwzgl´dnia si´ równie˝ g∏o-
sy oddane na te komitety, których listy
wchodzàce w sk∏ad grupy nie uzyska∏y
co najmniej 5 % wa˝nie oddanych g∏o-
sów w skali gminy.

6. Przepisy ust. 1—5 stosuje si´ równie˝
do miast na prawach powiatu.”;

4) w art. 110 po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:

„3a. OÊwiadczenie o wycofaniu zgody na kandy-
dowanie z∏o˝one w terminie krótszym ni˝
14 dni przed dniem wyborów nie wywo∏uje

skutków prawnych okreÊlonych w ustawie,
chyba ˝e na liÊcie nie pozostaje nazwisko ˝ad-
nego kandydata.”;

5) w art. 118 ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

,,2. Za niewa˝ny uznaje si´ g∏os, je˝eli na karcie do
g∏osowania postawiono znak „x” w kratce z le-
wej strony obok nazwisk dwóch lub wi´kszej
liczby kandydatów z ró˝nych list lub nie posta-
wiono tego znaku w kratce z lewej strony obok
nazwiska ˝adnego kandydata z którejkolwiek
z list.

3. Je˝eli znak „x” postawiono w kratce z lewej
strony wy∏àcznie przy nazwisku kandydata
z jednej tylko listy w sytuacji okreÊlonej
w art. 113 ust. 2, g∏os uznaje si´ za niewa˝ny.”;

6) w art. 121 w ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) g∏osów wa˝nie oddanych na ka˝dà z list kan-
dydatów oraz grup list;”;

7) art. 123 otrzymuje brzmienie:

„Art. 123. 1. W wyborach do rady w gminie liczà-
cej powy˝ej 20 000 mieszkaƒców
gminna komisja wyborcza, na pod-
stawie zestawienia, o którym mowa
w art. 121, dokonuje podzia∏u manda-
tów w ka˝dym okr´gu wyborczym
pomi´dzy listy kandydatów lub grupy
list w sposób nast´pujàcy:

1) liczb´ g∏osów wa˝nie oddanych na
ka˝dà z list albo grup´ list w okr´-
gu wyborczym dzieli si´ kolejno
przez 1; 2; 3; 4; 5 i dalsze kolejne
liczby, a˝ do chwili, gdy z otrzyma-
nych w ten sposób ilorazów da si´
uszeregowaç tyle kolejno najwi´k-
szych liczb, ile wynosi liczba man-
datów do rozdzielenia mi´dzy listy
lub grupy list;

2) ka˝dej liÊcie lub grupie list przyzna-
je si´ tyle mandatów, ile spoÊród
ustalonego w powy˝szy sposób
szeregu ilorazów przypada jej liczb
kolejno najwi´kszych;

3) je˝eli w wyborach uczestniczà gru-
py list, liczb´ g∏osów wa˝nie odda-
nych na listy wchodzàce w sk∏ad
grupy, z zastrze˝eniem art. 88 ust. 2
i 3, dzieli si´ kolejno przez 1; 3; 5; 7
i dalsze kolejne nieparzyste liczby,
a˝ do chwili, gdy z otrzymanych
w ten sposób ilorazów da si´ usze-
regowaç tyle kolejno najwi´kszych
liczb, ile wynosi liczba mandatów
do rozdzielenia mi´dzy listy w ra-
mach grupy list;

4) w przypadku okreÊlonym w pkt 3
ka˝dej liÊcie przyznaje si´ tyle
mandatów, ile przypada jej liczb
kolejno najwi´kszych spoÊród sze-
regu ilorazów ustalonego w spo-
sób opisany w pkt 3.
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2. Je˝eli kilka list lub grup list uzyska∏o
ilorazy równe ostatniej liczbie z liczb
uszeregowanych w podany wy˝ej spo-
sób, a tych list lub grup list jest wi´cej
ni˝ mandatów do rozdzielenia, pierw-
szeƒstwo majà listy i grupy list w kolej-
noÊci ogólnej liczby oddanych na nie
g∏osów. Gdyby na dwie lub wi´cej list
lub grup list oddano równà liczb´ g∏o-
sów, o pierwszeƒstwie rozstrzyga licz-
ba obwodów g∏osowania, w których
na danà list´ lub grup´ list oddano
wi´kszà liczb´ g∏osów. Je˝eli i te liczby
by∏yby równe, wówczas o pierwszeƒ-
stwie rozstrzyga losowanie przeprowa-
dzone przez komisj´. Tryb przeprowa-
dzenia losowania okreÊla Paƒstwowa
Komisja Wyborcza.

3. Przepis ust. 2 stosuje si´ odpowied-
nio, je˝eli kilka list w ramach grupy
list uzyska∏o ilorazy równe ostatniej
liczbie z liczb uszeregowanych w spo-
sób okreÊlony w ust. 1 pkt 3.

4. Mandaty przypadajàce danej liÊcie
kandydatów uzyskujà kandydaci
w kolejnoÊci wynikajàcej z otrzyma-
nej liczby g∏osów w ramach listy. Je-
˝eli równà liczb´ g∏osów uprawniajà-
cà do uzyskania mandatu otrzyma∏o
dwóch lub wi´cej kandydatów z da-
nej listy, o wyborze rozstrzyga kolej-
noÊç umieszczania nazwisk kandyda-
tów na liÊcie.”;

8) w art. 124 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W protokole podaje si´ równie˝ przebieg loso-

wania, o którym mowa w art. 122 ust. 2 i 3 oraz
w art. 123 ust. 2.”;

9) art. 134 otrzymuje brzmienie:
„Art. 134. 1. W wyborach do rad powiatów po-

dzia∏u mandatów pomi´dzy listy kan-
dydatów lub grupy list dokonuje si´
proporcjonalnie do ∏àcznej liczby
wa˝nie oddanych g∏osów odpowied-
nio na kandydatów danej listy albo
grupy list.

2. W podziale mandatów, o którym mo-
wa w ust. 1, uczestniczà listy kandy-
datów tych komitetów wyborczych,
na których listy w skali powiatu odda-
no co najmniej 5 % wa˝nie oddanych
g∏osów.

3. W przypadku grup list, o których mo-
wa w ust. 1, w podziale mandatów
uczestniczà grupy list, na które odda-
no w skali powiatu co najmniej 10 %
wa˝nie oddanych g∏osów. Do list
wchodzàcych w sk∏ad grupy list sto-
suje si´ przepis ust. 2.

4. Je˝eli na grup´ list nie oddano ∏àcz-
nie 10 % g∏osów, wyniki g∏osowania
na listy wchodzàce w jej sk∏ad ustala
si´ dla ka˝dej z list osobno na zasa-
dach okreÊlonych w ust. 2.

5. Przy ustalaniu wyniku g∏osowania na
grup´ list uwzgl´dnia si´ równie˝ g∏o-
sy oddane na te komitety, których li-
sty wchodzàce w sk∏ad grupy nie uzy-
ska∏y co najmniej 5 % wa˝nie odda-
nych g∏osów w skali powiatu.”;

10) w art. 147 ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

,,2. Za niewa˝ny uznaje si´ g∏os, je˝eli na karcie do
g∏osowania postawiono znak „x” w kratce z le-
wej strony obok nazwisk dwóch lub wi´kszej
liczby kandydatów z ró˝nych list lub nie posta-
wiono tego znaku w kratce z lewej strony obok
nazwiska ˝adnego kandydata z którejkolwiek
z list.

3. Je˝eli znak „x” postawiono w kratce z lewej
strony wy∏àcznie przy nazwisku kandydata
z jednej tylko listy w sytuacji okreÊlonej
w art. 113 ust. 2, g∏os uznaje si´ za niewa˝ny.”;

11) w art. 150 w ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) g∏osów wa˝nie oddanych na ka˝dà z list kan-
dydatów oraz grup list;”;

12) art. 151 otrzymuje brzmienie:

„Art. 151. 1. W wyborach do rady powiatu komi-
sja wyborcza, na podstawie zestawie-
nia, o którym mowa w art. 150 ust. 2,
dokonuje podzia∏u mandatów w ka˝-
dym okr´gu wyborczym pomi´dzy li-
sty kandydatów lub grupy list, o któ-
rych mowa w art. 134 ust. 2 i 3,
w sposób nast´pujàcy:

1) liczb´ g∏osów wa˝nie oddanych na
ka˝dà z list albo grup´ list w okr´-
gu wyborczym dzieli si´ kolejno
przez 1; 2; 3; 4; 5 i dalsze kolejne
liczby, a˝ do chwili, gdy z otrzyma-
nych w ten sposób ilorazów da si´
uszeregowaç tyle kolejno najwi´k-
szych liczb, ile wynosi liczba man-
datów do rozdzielenia mi´dzy listy
lub grupy list;

2) ka˝dej liÊcie lub grupie list przyzna-
je si´ tyle mandatów, ile spoÊród
ustalonego w powy˝szy sposób
szeregu ilorazów przypada jej liczb
kolejno najwi´kszych;

3) je˝eli w wyborach uczestniczà gru-
py list, liczb´ g∏osów wa˝nie odda-
nych na listy wchodzàce w sk∏ad
grupy, z zastrze˝eniem art. 134
ust. 2 i 3, dzieli si´ kolejno przez 1;
3; 5; 7 i dalsze kolejne nieparzyste
liczby, a˝ do chwili, gdy z otrzyma-
nych w ten sposób ilorazów da si´
uszeregowaç tyle kolejno najwi´k-
szych liczb, ile wynosi liczba man-
datów do rozdzielenia mi´dzy listy
w ramach grupy list;

4) w przypadku okreÊlonym w pkt 3,
ka˝dej liÊcie przyznaje si´ tyle
mandatów, ile przypada jej liczb
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kolejno najwi´kszych spoÊród sze-
regu ilorazów ustalonego w spo-
sób opisany w pkt 3.

2. Je˝eli kilka list lub grup list uzyska∏o
ilorazy równe ostatniej liczbie z liczb
uszeregowanych w podany wy˝ej spo-
sób, a list lub grup list tych jest wi´cej
ni˝ mandatów do rozdzielenia, pierw-
szeƒstwo majà listy i grupy list w kolej-
noÊci ogólnej liczby oddanych na nie
g∏osów. Gdyby na dwie lub wi´cej list
lub grup list oddano równà liczb´ g∏o-
sów, o pierwszeƒstwie rozstrzyga licz-
ba obwodów g∏osowania, w których
na danà list´ lub grup´ list oddano
wi´kszà liczb´ g∏osów. Je˝eli i te liczby
by∏yby równe, wówczas o pierwszeƒ-
stwie rozstrzyga losowanie przeprowa-
dzone przez komisj´. Tryb przeprowa-
dzenia losowania okreÊla Paƒstwowa
Komisja Wyborcza.

3. Przepis ust. 2 stosuje si´ odpowied-
nio, je˝eli kilka list w ramach grupy
list uzyska∏o ilorazy równe ostatniej
liczbie z liczb uszeregowanych w spo-
sób okreÊlony w ust. 1 pkt 3.

4. Mandaty przypadajàce ka˝dej liÊcie
kandydatów uzyskujà kandydaci
w kolejnoÊci wynikajàcej z otrzyma-
nej liczby g∏osów w ramach listy.

5. Je˝eli równà liczb´ g∏osów uprawnia-
jàcà do uzyskania mandatu otrzyma∏o
dwóch lub wi´cej kandydatów z da-
nej listy, o wyborze rozstrzyga kolej-
noÊç umieszczenia nazwisk kandyda-
tów na liÊcie.”;

13) art. 162 otrzymuje brzmienie:

„Art. 162. 1. W wyborach do sejmików woje-
wództw podzia∏u mandatów pomi´-
dzy listy kandydatów lub grupy list
dokonuje si´ proporcjonalnie do ∏àcz-
nej liczby wa˝nie oddanych g∏osów
odpowiednio na kandydatów danej li-
sty albo grupy list.

2. W podziale mandatów, o którym mo-
wa w ust. 1, uczestniczà listy kandy-
datów tych komitetów wyborczych,
na których listy w skali województwa
oddano co najmniej 5 % wa˝nie od-
danych g∏osów.

3. W przypadku grup list, o których mo-
wa w ust. 1, w podziale mandatów
uczestniczà grupy list, na które odda-
no w skali województwa co najmniej
15 % wa˝nie oddanych g∏osów. Do
list wchodzàcych w sk∏ad grupy list
stosuje si´ przepis ust. 2.

4. Je˝eli na grup´ list nie oddano ∏àcz-
nie 15 % g∏osów, wyniki g∏osowania
na listy wchodzàce w jej sk∏ad ustala
si´ dla ka˝dej z list osobno na zasa-
dach okreÊlonych w ust. 2.

5. Przy ustalaniu wyniku g∏osowania na
grup´ list uwzgl´dnia si´ równie˝ g∏o-
sy oddane na te komitety, których li-
sty wchodzàce w sk∏ad grupy nie uzy-
ska∏y co najmniej 5 % wa˝nie odda-
nych g∏osów w skali województwa.”;

14) w art. 173 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

,,2. Je˝eli znak „x” postawiono w kratce z lewej
strony wy∏àcznie przy nazwisku kandydata
z jednej tylko listy w sytuacji okreÊlonej
w art. 113 ust. 2, g∏os uznaje si´ za niewa˝ny.”;

15) w art. 176:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Powiatowa komisja wyborcza, na podstawie
otrzymanych od obwodowych komisji wy-
borczych protoko∏ów g∏osowania w obwo-
dach w wyborach do sejmików województw,
ustala wynik g∏osowania na poszczególne li-
sty kandydatów oraz grupy list i sporzàdza,
w trzech egzemplarzach, protokó∏ wyniku
g∏osowania na obszarze powiatu.”,

b) w ust. 3 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) g∏osów wa˝nie oddanych na ka˝dà z list
kandydatów oraz grup list;”;

16) w art. 178:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Na podstawie protoko∏ów wyników g∏oso-
wania na obszarze powiatu wojewódzka ko-
misja wyborcza sporzàdza zestawienie wy-
ników g∏osowania w okr´gu wyborczym na
poszczególne listy kandydatów oraz grupy
list, na urz´dowym formularzu, w trzech eg-
zemplarzach.”,

b) w ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) g∏osów wa˝nie oddanych na ka˝dà z list
kandydatów oraz grup list;”,

c) ust. 3 i 4 otrzymujà brzmienie:

„3. Na podstawie zestawieƒ, o których mowa
w ust. 2, wojewódzka komisja wyborcza do-
konuje podzia∏u mandatów w ka˝dym okr´-
gu wyborczym pomi´dzy listy kandydatów
oraz grupy list, o których mowa w art. 162
ust. 2 i 3, w sposób nast´pujàcy:

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

2) ka˝dej liÊcie albo grupie list przyznaje si´
tyle mandatów, ile spoÊród ustalonego
w powy˝szy sposób szeregu ilorazów
przypada jej liczb kolejno najwi´kszych;

3) je˝eli w wyborach uczestniczà grupy list,
liczb´ g∏osów wa˝nie oddanych na listy
wchodzàce w sk∏ad grupy, z zastrze˝e-
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niem art. 162 ust. 2 i 3, dzieli si´ kolejno
przez 1; 3; 5; 7 i dalsze kolejne nieparzy-
ste liczby, a˝ do chwili, gdy z otrzyma-
nych w ten sposób ilorazów da si´ usze-
regowaç tyle kolejno najwi´kszych liczb,
ile wynosi liczba mandatów do rozdziele-
nia mi´dzy listy w ramach grupy list;

4) w przypadku okreÊlonym w pkt 3, ka˝dej
liÊcie przyznaje si´ tyle mandatów, ile
przypada jej liczb kolejno najwi´kszych
spoÊród szeregu ilorazów ustalonego
w sposób opisany w pkt 3.

4. Je˝eli kilka list lub grup list uzyska∏o ilorazy
równe ostatniej liczbie z liczb uszeregowa-
nych w podany wy˝ej sposób, a list lub grup
list tych jest wi´cej ni˝ mandatów do roz-
dzielenia, pierwszeƒstwo majà listy lub gru-
py list w kolejnoÊci ogólnej liczby oddanych
na nie g∏osów. Gdyby na dwie lub wi´cej list

lub grup list oddano równà liczb´ g∏osów,
o pierwszeƒstwie rozstrzyga liczba obwo-
dów g∏osowania, w których na danà list´ lub
grup´ list oddano wi´kszà liczb´ g∏osów. Je-
˝eli i te liczby by∏yby równe, wówczas
o pierwszeƒstwie rozstrzyga losowanie
przeprowadzone przez komisj´. Tryb prze-
prowadzenia losowania okreÊla Paƒstwowa
Komisja Wyborcza.”,

d) po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Przepis ust. 4 stosuje si´ odpowiednio, je-
˝eli kilka list w ramach grupy list uzyska∏o
ilorazy równe ostatniej liczbie z liczb usze-
regowanych w sposób okreÊlony w ust. 3
pkt 3.”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 13 wrze-
Ênia 2006 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski


