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W odpowiedzi na pismo z dnia 27 sierpnia 2014 r., GMS-WP-173-176/14 w 

załączeniu uprzejmie przesyłam uwagi Sądu Najwyższego do komisyjnego 

projektu ustawy o zmianie ustawy o referendum lokalnym. 

Z poważaniem 

prof. dr 
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Warszawa, dnia 24 września 2014 r, 

Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o referendum lokalnym 

nadesłanego przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu Adama Pogórskiego 

z dnia 27 sierpnia 2014 r., nr GMS-WP-173-176/14 

Opiniując nadesłany projekt nieodzowna jest uwaga, iż projektodawcy 

formułując kształt proponowanej zmiany, jak się wydaje, nie uwzględnili w 

wystarczającym stopniu, że ustawa o referendum lokalnym wart. 1 ust 2 stanowi, że 

"W zakresie nieuregulowanym W ustawie do referendum lokalnym stosuje się 

odpowiednio przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. _- Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 

21, poz. 112, z późn. zm.)". Oznacza to, że do osiągnięcia celu projektu, który został 

wskazany w jego uzasadnieniu, wystarczające jest dodanie w art. 54 ustawy o 

referendum lokalnym po wyrazach "w stałych" wyrazów "i odrębnych". Obecnie 

przepis ten stanowi, że referendum przeprowadza się w stałych obwodach_ 

głosowania utworzonych w celu przeprowadzenia wyborów do organów 

stanowiących jednostek samorządu terytorialnego. Na mocy odesłania zawartego w 

art. 2 ust 1 ustawy o referendum lokalnym do tworzenia obu typów obwodów 

głosowania będzie miał zastosowanie przepis art. 12 Kodeksu wyborczego w 

zakresie w jakim odnosi się do wyborów do organów stanowiących jednostek 

samorządu terytorialnego, a więc za wyjątkiem § 7 i § 9 będą miały zastosowania 

wszystkie paragrafy tego przepisu (por. art. 12 § 8 Kodeksu wyborczego). 

Zaaprobowanie wymaganej zmiany ustawy o referendum lokalnym w kształcie 

zaproponowanym w projekcie spowodowałoby, że do tworzenia odrębnych obwodów 



głosowania w referendum lokalnym nie miałyby zastosowania paragrafy od 11 do 13 

art. 12 Kodeksu wyborczego, co oznaczałoby: 

1. brak regulacji nakazującej radzie gminy ustalania numerów i granic odrębnych 

obwodówgłosowania oraz ich siedzib (art. 12 § 11 Kodeksu wyborczego); 

2. brak regulacji dotyczącej promulgacji uchwały rady gminy o utworzeniu 

odrębnych obwodów głosowania (art. 12 § 12 Kodeku wy_borczego); 

3. wyłączenie możliwości zaskarżenia przez wyborców uchwały rady gminy o 

· utworzeniu odrębnego obwodu głosowania (art. 12 § 3 Kodeksu wyborczego). 

Projektodawcy całkowicie pominęli z jakich względów te przepisy miałyby nie 

mieć zastosowania w procedurz.e tworzenia odrębnych obwodów głosowania na 

potrzeby referendum lokalnego. 

Z tych względów należy wskazać, że w obecnym kształcie zaproponowana 

zmiana w ustawie o referendum lokalnym nie może być zaaprobowana. 


