
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. 
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