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Na podstawie art. 11 ust. 2 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, z póên. zm.1)) i art. 2 ust. 2 ustawy
z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpoÊrednim wyborze
wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113,
poz. 984, z póên. zm.2)) Paƒstwowa Komisja Wyborcza
uchwala, co nast´puje:

§ 1. W za∏àczniku do uchwa∏y Paƒstwowej Komisji
Wyborczej z dnia 8 stycznia 2007 r. w sprawie wytycz-
nych dla komisarzy wyborczych oraz terytorialnych
i obwodowych komisji wyborczych, dotyczàcych przy-
gotowania i przeprowadzania wyborów do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w toku ka-
dencji w latach 2006—2010 (M. P. Nr 3, poz. 20)
w pkt V.1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„1. Do przeprowadzenia wyborów do nowych rad
stosuje si´ art. 26 Ordynacji wyborczej; wybory
zarzàdza Prezes Rady Ministrów i sà one przepro-
wadzane w ciàgu 90 dni od dnia utworzenia jed-
nostki samorzàdu terytorialnego.”.

§ 2. Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem podj´cia
i podlega og∏oszeniu.

Przewodniczàcy Paƒstwowej Komisji Wyborczej:
F. Rymarz
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UCHWA¸A PA¡STWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 31 sierpnia 2009 r.

zmieniajàca uchwa∏´ w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych oraz terytorialnych i obwodowych
komisji wyborczych, dotyczàcych przygotowania i przeprowadzania wyborów do rad gmin, rad powiatów

i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w toku kadencji
w latach 2006—2010

———————
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,
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055,
Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25,
poz. 162, Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766 oraz z 2008 r.
Nr 96, poz. 607 i Nr 180, poz. 1111.

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2002 r. Nr 127, poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806, z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.
Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 48, poz. 327
oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111.
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