
 
 

UCHWAŁA NR 46/IX/2011 
RADY MIASTA PODKOWY LE ŚNEJ 

z dnia 30 czerwca 2011 roku 
 

w sprawie  zmiany uchwały nr  202/LII/2006 Rady Miasta Podkowy Leśnej  
z dnia 7 września 2006 roku w sprawie zmian opisu granic okręgów 
wyborczych, utworzonych na terenie miasta Podkowa Leśna. 

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

gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 92 ustawy z dnia  
16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw 
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 ze zm.) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, 
co następuje: 
 

§ 1. 
 
1. Dokonuje się zmiany opisu granic okręgu wyborczego nr 15 w obwodzie 2, utworzonego 

uchwałą Rady Miasta Podkowy Leśnej Nr 202/LII/2006 z 07.09.2006 r. w sprawie zmian 
opisu granic okręgów wyborczych, utworzonych na terenie miasta Podkowa Leśna 
poprzez dodanie w załączniku nr 1 do ww. uchwały w opisie granic okręgu 15 nazwy 
ulicy: „Przy Lesie”. 

2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian. 
 

§ 2. 
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej. 
 

§ 3. 
 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego  
oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 
 

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

§ 5. 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Miasta 
Podkowa Leśna 

/-/ 
Bogusław Jestadt 

 



 
 
 
 
       
 
 

Uzasadnienie do uchwały  
w sprawie  zmiany uchwały nr  202/LII/2006 Rady Miasta Podkowy Leśnej  

z dnia 7 września 2006 roku w sprawie zmian opisu granic okręgów wyborczych, 
utworzonych na terenie miasta Podkowa Leśna. 

 
 Uchwałą Nr 211/XLIV/2010 z 8 listopada 2010 r. Rada Miasta Podkowy Leśnej  

nadała nazwę „Przy Lesie” ulicy składającej się z działek nr ewid. 3/2 i 2/2 obr. 17 

połoŜonych w Podkowie Leśnej, będących własnością Skarbu Państwa i pozostających pod 

zarządem Nadleśnictwa Chojnów. Uchwała ta została opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 217 poz. 7412 z dn. 27.12.2010 r. 

 Rady Miasta  w drodze uchwały dokonuje podziału gminy na obwody i okręgi. 

Proponuję wpisanie ul. Przy Lesie do okręgu 15 w obwodzie 2 ze względu na to, Ŝe  ulica ta 

połoŜona jest z dala od części zurbanizowanej miasta, a okręg liczy 205 wyborców (stan  

na 31 marca 2011 r.) 

Przewodniczący Rady Miasta 
Podkowa Leśna 

/-/ 
Bogusław Jestadt 

 

 


