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gminach odbyć, ponieważ po pierwsze nie ma w tych gminach jeszcze okręgów 

jednomandatowych, a po drugie - nawet gdyby naprędce takie ustanowiono - nie wiadomo, 

który dotychczasowy mandat (i ewentualny wakat) przypisany byłby do każdego 

z nowoutworzonych okręgów jednomandatowych. Przepisy przejściowe nie dają radom gmin 

uprawnienia do takiego sztucznego przyporządkowania wakatów do nowotworzonych 

okręgów. Starych przepisów zaś stosować nie można, wyrok TK wygasił je bowiem w tym 

zakresie w całości. Stare przepisy natomiast stosować można tylko do przypadków 

wyliczonych w art. 16 ust. 3 i 4 (tylko w trzech przypadkach - wybory nowe, przedterminowe 

i uzupełniające). W pozostałych zaś przypadkach - zgodnie z istotną regułą naszego systemu 

prawa przewidującą, że „Jeżeli (…) zamierza się zachować czasowo w mocy przepisy 

dotychczasowej ustawy, zaznacza się to wyraźnie w nowej ustawie” (§ 31 ust. 1 Zasad 

techniki prawodawczej) - stosuje się nową ustawę. 

W związku z powyższym ustawa wprowadza przepis dający podstawę, do stosowania 

przepisów dotychczasowych wobec kadencji organów trwających w chwili wejścia w życie 

Kodeksu wyborczego. 

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił opiniowaną ustawę na 23. posiedzeniu w dniu 12 października 2012 r. 

w oparciu o projekt senacki (druk sejmowy nr 603). Projekt stanowił przedmiot prac 

sejmowej Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, która wprowadziła do 

projektu poprawkę redakcyjną (druk sejmowy nr 748).  

W trakcie drugiego czytania nie zgłoszono poprawek, wobec czego Sejm uchwalił 

ustawę w brzmieniu zaproponowanym przez Komisję Samorządu Terytorialnego i Polityki 

Regionalnej. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych. 

 

 

Michał Gil 

starszy legislator 


