
 
PROJEKT 

UCHWAŁA NR .../.../2018 
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA 

z dnia ................ 2018 r. 
 

w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów  
i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2017 r poz. 1875 z późn zm.) oraz art. 419 i art. 420 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. 
Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 z późn. zm.) w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia  
11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie 
wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. 2018 poz. 
130), działając na wniosek Burmistrza Miasta Podkowa Leśna, uchwala się, co następuje: 
 

§  1. Dokonuje się podziału gminy Miasto Podkowa Leśna na 15 jednomandatowych 
okręgów wyborczych, ustala się ich numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych w 
poszczególnych okręgach wyborczych, w sposób określony  w załączniku do niniejszej uchwały. 
 

§  2. Na ustalenia Rady Miasta Podkowa Leśna w sprawie okręgów wyborczych wyborcom, 
w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w 
terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.  

 
§ 3. Traci moc uchwała Nr 117/XXIV/2012 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia  

25 października 2012 r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich 
granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 
 

§ 4. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Mazowieckiemu i Komisarzowi 
Wyborczemu w Warszawie. 

 
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna 

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

Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób 
zwyczajowo przyjęty. 
 
  
 

Monika Płaszewska-Opalińska 

/-/ 

Radca prawny 

Wa-8421 

 
 
 
 
 
 



 
Załącznik do uchwały  
Nr .../..../2018 
Rady Miasta Podkowa Leśna 
z dnia ........... 2018 r. 

 

 
Numery, granice oraz liczba radnych wybieranych  

w poszczególnych okręgach wyborczych w gminie Podkowa Leśna 
 

Numer 
okręgu 

Granice okręgu  
- ulice 

Liczba 
mandatów 

1 

BORSUCZA 1-28 
DZIKÓW  
JEŻA  
KRECIA  
KRÓLICZA  
LISIA 
ŁOSIA 1-17A (numery nieparzyste) 
SARNIA 1-15 (numery nieparzyste) i 2-20 (numery parzyste) 
WIEWIÓREK: 1-33 (numery nieparzyste) i 2-22 (numery parzyste) 
WILCZA 
ZAMKOWA 

1 

2 

BORSUCZA 29-74 
GŁÓWNA 27-36 
MYŚLIWSKA 14-27 
SARNIA 17-55 (numery nieparzyste) i 22-58 (numery parzyste) 
WIEWIÓREK 35-81 (numery nieparzyste) 

1 

3 

BŁOŃSKA 1-15 (numery nieparzyste) i 2-12A (numery parzyste), 
BOBROWA 
HELENOWSKA 1-25 (numery nieparzyste) i 4-32 (numery parzyste) 
JELENIA  
LOTNICZA 
MIEJSKA 1-7  (numery nieparzyste) i 2-20A (numery parzyste) 
MYŚLIWSKA 1-13 
RYSIA 

1 

4 

BŁOŃSKA 17-43  (numery nieparzyste) i 14-38 (numery parzyste) 
BRWINOWSKA 2-21 
GŁÓWNA 1-26 
HELENOWSKA 27-35 (numery nieparzyste) i 34-46 (numery parzyste) 
MIEJSKA 9-13 (numery nieparzyste) i 22-30 (numery parzyste) 
OGRODOWA 
WARSZAWSKA 1-17 (numery nieparzyste) i 2-8 (numery parzyste) 

1 

5 

BŁOŃSKA 45-59 (numery nieparzyste) i 42-56 (numery parzyste) 
HELENOWSKA 37-41 (numery nieparzyste) i 46A-52 (numery 
parzyste) 
JASTRZĘBIA 
SŁOWICZA 1-17A 
SŁOWIKÓW 
SZPAKÓW  
WARSZAWSKA 10-28 (numery parzyste) i 19-37 (numery nieparzyste) 
WRÓBLA 1-15 

1 

6 

BRWINOWSKA 22-31 
JASKÓŁCZA 
ORLA 
SOKOLA 
SÓJEK 
SZCZYGLA 1-23 
WRÓBLA 16-23 

1 



7 

BAŻANTÓW  
GOŁĘBIA 
KRASEK 
KUKUŁEK 
PTASIA 
SĘPÓW 
SŁOWICZA 18-42 
SOWIA 
SZCZYGLA 24-45 
ZACHODNIA 

1 

8 

CZEREMCHOWA 
GŁOGÓW 
IRYSOWA 
KALINOWA 
KONWALII 
KWIATOWA 
PAPROCI 
STORCZYKÓW 21-48 
WRZOSOWA 

1 

9 

BLUSZCZOWA 
BOROWIN 
JAŁOWCOWA 
JANA PAWŁA II 15-48 
JAŚMINOWA 
RÓŻANA 
SASANEK 
STORCZYKÓW 1-20 

1 

10 

EJSMONDA 
JODŁOWA 
LEŚNICZÓWKA DĘBAK 
MICKIEWICZA 
MŁOCHOWSKA 2-26 (numery parzyste) 
ORZECHOWA 
REYMONTA 
SIENKIEWICZA 
ŻEROMSKIEGO 

1 

11 

AKACJOWA 36-47 
IWASZKIEWICZA 
JANA PAWŁA II 1-14 
KLONOWA 
KOŚCIELNA 
LILPOPA 
LIPOWA 
MODRZEWIOWA 37-52 
PARKOWA 
SPORTOWA 
ŚWIERKOWA 

1 

12 

AKACJOWA 19, 19A-35 
BRZOZOWA 
KASZTANOWA 
MODRZEWIOWA 15-36 
TOPOLOWA 

1 

13 

BUKOWA 15-45 
DĘBOWA 
GRABOWA 18-28 
KRASIŃSKIEGO 
PRUSA 
SŁOWACKIEGO 
SOSNOWA 17-57 
 

1 



14 

AKACJOWA 1-18 
GRABOWA 2-17 
JAWOROWA 
MODRZEWIOWA 1-9A 
SOSNOWA 1-16 
WSCHODNIA 

1 

15 

11 LISTOPADA 
BUKOWA 1-14  
CICHA 
KOLEJOWA 
LEŚNA 

PODLEŚNA 2-30 (numery parzyste) 
PRZY LESIE 
WIĄZOWA 
WIERZBOWA 

1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



UZASADNIENIE 
do projektu uchwały w sprawie podziału gminy  na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich 

granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 
 

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w 
celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania 
niektórych organów publicznych (Dz. U. poz. 130) rady gmin zobowiązane są do dokonania 
podziału gmin na okręgi wyborcze w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie tej ustawy,  
tj. do dnia 1 kwietnia 2018 r. Do dokonania nowego podziału zobowiązane są rady wszystkich 
gmin, nawet jeśli nie uległy zmianie przepisy dotyczące liczby mandatów w poszczególnych 
okręgach. Jeżeli rada gminy nie dokona podziału gminy na okręgi wyborcze w wyznaczonym 
terminie, podziału dokona komisarz wyborczy w terminie 14 dni od dnia upływu tego terminu. 
Podział na okręgi wyborcze jest stały, z zastrzeżeniem art. 421 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. 
Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 z późn. zm.). Rada gminy dokonuje podziału w 
drodze uchwały na wniosek burmistrza ustalając numery i granice okręgów oraz liczbę radnych 
wybieranych w każdym okręgu  (art. 419 § 2 Kodeksu wyborczego). 
Przy ustalaniu podziału gminy na okręgi wyborcze uwzględnia się liczbę mieszkańców ujętych 
w stałym rejestrze wyborców danej gminy na koniec kwartału poprzedzającego kwartał,  
w którym rada gminy dokona podziału gminy na okręgi wyborcze, tzn. podejmie uchwałę. 
Liczba mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców gminy Podkowa Leśna na dzień  
31 grudnia 2017 r. to 3919 osób. Liczba mandatów dla gminy do 20 tys. mieszkańców wynosi 
15, a w każdym okręgu tworzonym dla wyboru rady w gminie wybiera się jednego radnego.  
W Podkowie Leśnej pozostaje więc podział na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
Norma przedstawicielstwa na jeden mandat wynosi 261. Dzieląc liczbę mieszkańców danego 
okręgu przez wyliczoną normę przedstawicielstwa otrzymujemy sugerowaną liczbę mandatów 
dla danego okręgu, przy czym ułamki liczby mandatów wybieranych w okręgu wyborczym 
równe lub większe od 1/2 zaokrągla się w górę do liczby całkowitej (art. 419 § 2 Kodeksu 
wyborczego). Załączone wyliczenia potwierdzają, że proponowany podział odpowiada normom. 
Mając powyższe na uwadze, pomimo zmian w liczbie mieszkańców w poszczególnych 
okręgach w stosunku do podziału z 2012 roku, proponuję pozostawienie dotychczasowego 
podziału na okręgi, z wprowadzeniem jedynie zmian porządkujących wykaz okręgów. Okręgi 
spełniają określone przepisami normy, warto więc zachować znany mieszkańcom podział 
uwzględniający ukształtowane przez lata przyzwyczajenia i więzi społeczne. Jedynymi 
drobnymi zmianami, które warto wprowadzić, a które precyzują obecne opisy okręgów, lecz nie 
wpływają na ich wielkość czy konieczność przenoszenia mieszkańców pomiędzy okręgami, są: 
- doprecyzowanie opisu granicy okręgu nr 1 przy ul. Łosia poprzez dodanie numerów                      
nieruchomości, tak jak jest to określone przy pozostałych ulicach granicznych   
(np. ul. Młochowska), 
- uzupełnienie podziału o ulice nieujęte w wykazie okręgów, natomiast wykazane w 
prowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny rejestrze TERYT i do tej pory niezamieszkane 
(ul. Wilcza, Jastrzębia, Słowików, Sowia, Prusa, Leśna) – gdyby pojawili się tam mieszkańcy 
automatycznie zostaną oni dopisani do danych okręgów bez konieczności wprowadzania zmian 
w uchwale. 
 

Mając powyższe na uwadze, na mocy art. 419 § 2 Kodeksu wyborczego  wnoszę o dokonanie 
podziału gminy Podkowa Leśna na okręgi wyborcze zgodnie z przedłożonym projektem 
uchwały. 

   Burmistrz Miasta Podkowa Leśna 

  /-/ 

 Artur Tusiński 

 


