
UCHWAŁA 
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 27 września 2010 r. 

w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych dotyczących 
wykonywania zadań do dnia głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów 
i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy 
oraz w bezpośrednich wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, 
zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. 

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy 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)) w związku z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. 
o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, 
poz. 984 z późn. zm.2)) i art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta 
stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361, z późn. zm.3)) Państwowa Komisja 
Wyborcza uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się wytyczne dla terytorialnych komisji wyborczych dotyczące 
wykonywania zadań do dnia głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów 
i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy 
oraz w bezpośrednich wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, 
zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r., stanowiące załącznik do uchwały. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. 

Przewodniczący 
Państwowej Komisji Wyborczej 

Stefan J. Jaworski 

                                              
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, 

poz. 1055, 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, z 2008 r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180, poz. 1111, z 2009 r. Nr 213, poz. 1651 i poz. 1652 oraz z 2010 r. 
Nr 57, poz. 356. 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone 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, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 oraz z 2009 r. Nr 213, poz. 1651 
i poz. 1652. 

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 127, poz. 1087, z 2006 r. Nr 249, 
poz. 1826 i 1828 oraz z 2009 r. Nr 95, poz. 787. 


