
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) uchyla si´ art. 64la;

2) w art. 88: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W gminach liczàcych powy˝ej 20 000 miesz-
kaƒców podzia∏u mandatów pomi´dzy listy
kandydatów dokonuje si´ proporcjonalnie
do ∏àcznej liczby wa˝nie oddanych g∏osów
na kandydatów danej listy.”,

b) uchyla si´ ust. 3—5,

c) w ust. 6 wyrazy „Przepisy ust. 1—5” zast´puje
si´ wyrazami „Przepisy ust. 1 i 2”;

3) w art. 121 w ust. 2 w pkt 7 skreÊla si´ wyrazy „oraz
grup list”;

4) 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, o których
mowa w art. 88 ust. 2, w sposób na-
st´pujàcy:

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

2) ka˝dej liÊcie przyznaje si´ tyle
mandatów, ile spoÊród ustalonego
w powy˝szy sposób szeregu ilora-
zów przypada jej liczb kolejno naj-
wi´kszych.

2. Je˝eli kilka list uzyska∏o ilorazy równe
ostatniej liczbie z liczb uszeregowa-
nych w podany wy˝ej sposób, a tych

list jest wi´cej ni˝ mandatów do roz-
dzielenia, pierwszeƒstwo majà listy
w kolejnoÊci ogólnej liczby oddanych
na nie g∏osów. Gdyby na dwie lub
wi´cej list oddano równà liczb´ g∏o-
sów, o pierwszeƒstwie rozstrzyga
liczba obwodów g∏osowania, w któ-
rych na danà list´ oddano wi´kszà
liczb´ g∏osów. Je˝eli i te liczby by∏yby
równe, wówczas o pierwszeƒstwie
rozstrzyga losowanie przeprowadzo-
ne przez komisj´. Tryb przeprowadze-
nia losowania okreÊla Paƒstwowa
Komisja Wyborcza.

3. 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 umieszczenia nazwisk kandyda-
tów na liÊcie.”;

5) w art. 134:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W wyborach do rad powiatów podzia∏u
mandatów pomi´dzy listy kandydatów do-
konuje si´ proporcjonalnie do ∏àcznej liczby
wa˝nie oddanych g∏osów na kandydatów
danej listy.”,

b) uchyla si´ ust. 3—5;

6) w art. 150 w ust. 2 w pkt 7 skreÊla si´ wyrazy „oraz
grup list”;

7) art. 151 otrzymuje brzmienie:

„Art. 151. 1. W wyborach do rady powiatu komisja
wyborcza, na podstawie zestawienia,
o którym mowa w art. 150 ust. 2, doko-
nuje podzia∏u mandatów w ka˝dym
okr´gu wyborczym pomi´dzy listy kan-
dydatów, o których mowa w art. 134
ust. 2, w sposób nast´pujàcy:

1) liczb´ g∏osów wa˝nie oddanych na
ka˝dà z list w okr´gu wyborczym
dzieli si´ kolejno przez 1; 2; 3; 4; 5
i dalsze kolejne liczby, a˝ do chwi-
li, gdy z otrzymanych w ten spo-
sób ilorazów da si´ uszeregowaç
tyle kolejno najwi´kszych liczb, ile
wynosi liczba mandatów do roz-
dzielenia mi´dzy listy;
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2) ka˝dej liÊcie przyznaje si´ tyle
mandatów, ile spoÊród ustalonego
w powy˝szy sposób szeregu ilora-
zów przypada jej liczb kolejno naj-
wi´kszych.

2. Je˝eli kilka list uzyska∏o ilorazy równe
ostatniej liczbie z liczb uszeregowa-
nych w podany wy˝ej sposób, a list
tych jest wi´cej ni˝ mandatów do roz-
dzielenia, pierwszeƒstwo majà listy
w kolejnoÊci ogólnej liczby oddanych
na nie g∏osów. Gdyby na dwie lub wi´-
cej list oddano równà liczb´ g∏osów,
o pierwszeƒstwie rozstrzyga liczba ob-
wodów g∏osowania, w których na da-
nà list´ oddano wi´kszà liczb´ g∏osów.
Je˝eli i te liczby by∏yby równe, wów-
czas o pierwszeƒstwie rozstrzyga loso-
wanie przeprowadzone przez komisj´.
Tryb przeprowadzenia losowania okreÊ-
la Paƒstwowa Komisja Wyborcza.

3. 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 umieszczenia nazwisk kandyda-
tów na liÊcie.”;

8) w art. 162: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W wyborach do sejmików województw po-
dzia∏u mandatów pomi´dzy listy kandyda-
tów dokonuje si´ proporcjonalnie do ∏àcznej
liczby wa˝nie oddanych g∏osów na kandy-
datów danej listy.”,

b) uchyla si´ ust. 3—5;

9) w art. 176:

a) w ust. 1 skreÊla si´ wyrazy „oraz grupy list”,

b) w ust. 3 w pkt 7 skreÊla si´ wyrazy „oraz grup
list”;

10) art. 178 otrzymuje brzmienie:

„Art. 178. 1. Na podstawie protoko∏ów wyników
g∏osowania na obszarze powiatu wo-
jewódzka komisja wyborcza sporzà-
dza zestawienie wyników g∏osowania
w okr´gu wyborczym na poszczegól-
ne listy kandydatów, na urz´dowym
formularzu, w trzech egzemplarzach.

2. W zestawieniu wymienia si´ liczby:

1) osób uprawnionych do g∏osowa-
nia;

2) wyborców, którym wydano karty
do g∏osowania;

3) oddanych kart do g∏osowania;

4) kart niewa˝nych;

5) kart wa˝nych;

6) g∏osów niewa˝nych, z podaniem
przyczyny ich niewa˝noÊci;

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

8) g∏osów wa˝nie oddanych na po-
szczególnych kandydatów z ka˝dej
z list.

3. Na podstawie zestawieƒ, o których
mowa w ust. 2, wojewódzka komisja
wyborcza dokonuje podzia∏u manda-
tów w ka˝dym okr´gu wyborczym
pomi´dzy listy kandydatów, o któ-
rych mowa w art. 162 ust. 2, w spo-
sób nast´pujàcy:

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

2) ka˝dej liÊcie przyznaje si´ tyle
mandatów, ile spoÊród ustalonego
w powy˝szy sposób szeregu ilora-
zów przypada jej liczb kolejno naj-
wi´kszych.

4. Je˝eli kilka list uzyska∏o ilorazy równe
ostatniej liczbie z liczb uszeregowa-
nych w podany wy˝ej sposób, a list
tych jest wi´cej ni˝ mandatów do roz-
dzielenia, pierwszeƒstwo majà listy
w kolejnoÊci ogólnej liczby oddanych
na nie g∏osów. Gdyby na dwie lub
wi´cej list oddano równà liczb´ g∏o-
sów, o pierwszeƒstwie rozstrzyga
liczba obwodów g∏osowania, w któ-
rych na danà list´ oddano wi´kszà
liczb´ g∏osów. Je˝eli i te liczby by∏yby
równe, wówczas o pierwszeƒstwie
rozstrzyga losowanie przeprowadzo-
ne przez komisj´. Tryb przeprowadze-
nia losowania okreÊla Paƒstwowa
Komisja Wyborcza.

5. Mandaty przypadajàce danej liÊcie
kandydatów uzyskujà kandydaci
w kolejnoÊci wynikajàcej z otrzyma-
nej liczby g∏osów. Je˝eli równà liczb´
g∏osów uprawniajàcà do uzyskania
mandatu otrzyma∏o dwóch lub wi´cej
kandydatów z danej listy, o wyborze
rozstrzyga kolejnoÊç umieszczenia
nazwisk kandydatów na liÊcie.”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia i ma zastosowanie do kadencji na-
st´pujàcych po kadencji, w czasie której niniejsza
ustawa wesz∏a w ˝ycie. 
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