
Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 27 wrzeÊnia
1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544, z póên. zm.2)) za-
rzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Spraw Wewn´trz-
nych i Administracji z dnia 28 sierpnia 2000 r. w spra-
wie spisu wyborców oraz wydawania zaÊwiadczeƒ
o prawie do g∏osowania w wyborach Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 72, poz. 849) wprowa-
dza si´ nast´pujàce zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu mówi si´ o nume-
rze domu, rozumie si´ przez to numer, któ-
rym oznacza si´ dom (budynek) zgodnie
z przepisami o numeracji porzàdkowej nieru-
chomoÊci.”;

2) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Spis wyborców w gminie majàcej status mia-
sta sporzàdza si´ wed∏ug ulic wymienionych
w porzàdku alfabetycznym, w obr´bie ulic —
wed∏ug kolejnych numerów domów, a w obr´-
bie domów — wed∏ug kolejnych numerów
mieszkaƒ.”;

3) w § 10 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zosta∏y wpisane do rejestru wyborców w try-
bie art. 11 ust. 6 lub art. 12 ustawy z dnia
12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46,
poz. 499, z póên. zm.3)),”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia. 

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
R. Kalisz
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 19 sierpnia 2005 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie spisu wyborców oraz wydawania zaÊwiadczeƒ o prawie 
do g∏osowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

———————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje

dzia∏em administracji rzàdowej — administracja publicz-
na, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szcze-
gó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trz-
nych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283,
poz. 2818 oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164). 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153,
poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188 oraz
z 2004 r. Nr 25, poz. 219. 

———————
3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2001 r. Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14,
poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153,
poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188,
z 2004 r. Nr 25, poz. 219 oraz z 2005 r. Nr 140, poz. 1173.


