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Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać 
Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
na 61. posiedzeniu w dniu 19 lutego 2010 r. ustawę  

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

 
 

Łączę wyrazy szacunku 
 
 (-) Bronisław Komorowski 
 
 
 

u
Data publikacji



USTAWA 

z dnia 19 lutego 2010 r. 

 

o zmianie ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów 

i sejmików województw 

 

Art. 1. 

W ustawie 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, z późn. zm.1)) wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) w art. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) do danej rady ma każdy obywatel 
polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat oraz stale zamieszkuje 
na obszarze działania tej rady.”; 

2) uchyla się art. 6; 

3) w art. 6a: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Prawo wybierania do rady gminy ma również obywatel Unii Europejskiej 
niebędący obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 
18 lat oraz stale zamieszkuje na obszarze działania tej rady.”, 

b) uchyla się ust. 2. 

 

Art. 2. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 
 
 MARSZAŁEK SEJMU 
 
 
 
 (-) Bronisław Komorowski 
 
 
 
 
                                                
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone 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 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 
766, z 2008 r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180, poz. 1111 oraz z 2009 r. Nr 213, poz. 1651 i 1652. 

 
 
 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………...........................


