
Warszawa, dnia 1 marca 2010 r.

Opinia

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

i sejmików województw

(druk nr 792)

I. Cel i przedmiot ustawy

Ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku

Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 lutego 2006 r. (sygn. akt K 9/05), stwierdzającego

niezgodność art. 6 ust. 1 i art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza

do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 159,

poz. 1547 ze zm.) z Konstytucją.

Sentencja orzeczenia opublikowana została w Dz. U. z 2006 r., Nr 34, poz. 242

(dzień publikacji wyroku – 1 marca 2006 r.). Pełny tekst orzeczenia wraz z uzasadnieniem

zamieszczony został w OTK Z.U. z 2006 r., Nr 2A, poz. 17.

Ustawa znosi cenzus domicylu w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików

województw.

W odniesieniu do obywateli polskich cenzus domicylu wprowadzał art. 6 ustawy. W

opiniowanej ustawie zniesienie cenzusu domicylu wobec obywateli polskich następuje

poprzez uchylenie art. 6 oraz zmianę art. 5 ust. 1 w zakresie, w jakim przepis ten odwoływał

się do uchylonego art. 6.

W odniesieniu do osób niemających polskiego obywatelstwa, ale będących

obywatelami jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, cenzus domicylu

wprowadzał art. 6a ustawy. Ustawa zmienia brzmienie tego przepisu, znosząc cenzus

domicylu. Konieczne staje się również uchylenie art. 6a ust. 2, który wprowadzał cenzus

domicylu w odniesieniu do osób niemających polskiego obywatelstwa, będących

obywatelami jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, które ukończyły 18 lat w

okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień wyborów lub w dniu głosowania.



Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

II. Przebieg prac legislacyjnych

Sejm uchwalił ustawę na 61. posiedzeniu w dniu 19 lutego 2010 r. w oparciu o

przedłożenie Senatu. Projekt stanowił przedmiot prac sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do

rozpatrzenia niektórych projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego. Ustawa została

uchwalona w brzmieniu zaproponowanym przez Senat.

III. Uwagi szczegółowe

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych.
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