
UCHWAŁA NR XLIX/297/2018
RADY GMINY KROŚNICE

z dnia 28 marca 2018 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz.U.2017.1875 ze zm.) oraz art. 419 § 2 i 4 i art. 418 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy 
(t.j. Dz.U.2017.15 ze zm.) w związku z art. 12 oraz art. 19 pkt 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.2018.130 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Krośnice na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.

§ 2. Numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych określa 
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Tracą moc:

1) Uchwała Nr XXII/114/2012 Rady Gminy Krośnice z dnia 31 października 2012 r. w sprawie podziału 
gminy Krośnice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych 
w okręgu wyborczym,

2) Uchwała Nr XLIII/250/2017 Rady Gminy Krośnice z dnia 27 października 2017 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie podziału Gminy Krośnice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby 
radnych wybieranych w okręgu wyborczym.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośnice.

§ 5. Uchwałę przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Dolnośląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu we 
Wrocławiu.

§ 6. Na ustalenia rady gminy w sprawach okręgów wyborczych wyborcom, w liczbie co najmniej 15, 
przysługuje prawo wniesienia skargi do komisarza wyborczego w terminie 5 dni od daty podania do publicznej 
wiadomości niniejszej uchwały.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podaniu do 
publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Krośnice
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Załącznik do Uchwały Nr XLIX/297/2018

Rady Gminy Krośnice

z dnia 28 marca 2018 r.

Nr okręgu 
wyborczego Granice okręgu wyborczego

Liczba radnych 
wybieranych w okręgu 

wyborczym

1
Sołectwa:
DĄBROWA
WĄBNICE

1

2

Sołectwa:
CZARNOGOŹDZICE
DZIEWIĘTLIN
ŚWIEBODÓW

1

3 Sołectwo WIERZCHOWICE 1

4

Sołectwo KROŚNICE, w tym ulice:
ul. Dębowa
ul. Kolejowa
ul. Łąkowa
ul. Pogodna
ul. Słoneczna
ul. Spacerowa
ul. Stawowa
ul. Szkolna
ul. Tęczowa

1

5

Sołectwo KROŚNICE, w tym ulice:
ul. Jasna
ul. Kasztanowa
ul. Kwiatowa n-ry: 2A; 9
ul. Leśna
ul. Lipowa
ul. Ogrodowa
ul. Orzechowa
ul. Owocowa
ul. Parkowa
ul. Polna
ul. Sosnowa
ul. Śliczna
ul. Wiśniowa

1

6

Sołectwo KROŚNICE, w tym ulice:
ul. Kwiatowa n-ry: 1; 2; 5; 6; 6A; 6C; 6D; 7; 8; 10A
ul. Sanatoryjna
ul. Sportowa
ul. Wesoła

1

7

Sołectwa:
LUBORADÓW
POLICE
ŻELEŹNIKI

1

8

Sołectwa:
CZESZYCE
GRABOWNICA
KOTLARKA

1

9

Sołectwa:
KUŹNICA CZESZYCKA
STARA HUTA
SULIRADZICE

1
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10
Sołectwa:
BRZOSTOWO (w tym przysiółek Brzostówko)
LĘDZINA

1

11 Sołectwo ŁAZY (w tym: Łazy Małe, Łazy Poręba, Łazy Wielkie 
oraz przysiółek Krzyszków) 1

12 Sołectwo PIERSTNICA (w tym: Pierstnica, Pierstnica Mała) 1

13

Sołectwo BUKOWICE I, w tym ulice:
ul. Drzewna
ul. Jabłoniowa
ul. Jesionowa
ul. Kolejowa
ul. Krośnicka
ul. Leśna
ul. Mleczna
ul. Przysiółek Olszówka
ul. Wrocławska n-ry: 1; 1A; 2; 3; 4; 5; 7

1

14

Sołectwo BUKOWICE I, w tym ulice:
ul. Akacjowa
ul. Pszczela
ul. Słoneczna
ul. Sportowa
ul. Topolowa
ul. Wesoła
ul. Wrocławska nr 6; n-ry: od 8 do 76; nr 79

1

15

Sołectwo BUKOWICE II, w tym ulice:
ul. Brzozowa
ul. Krótka
ul. Kubrycka
ul. Milicka
ul. Piaskowa
ul. Polna
ul. Sosnowa
ul. Wrocławska n-ry: od 77 do 181
ul. Złotowska

1
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UZASADNIENIE

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.2018.130 ze zm.) wszystkie rady gmin są zobowiązane dokonać podziału gminy na
okręgi wyborcze w terminie 60 dni od dnia wejścia niniejszej ustawy w życie, tj. do dnia 1 kwietnia 2018 r.

Zgodnie z wytycznymi i wyjaśnieniami, będącymi załącznikiem do Uchwały Państwowej Komisji
Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie wytycznych i wyjaśnień dotyczących podziału jednostek
samorządu terytorialnego na okręgi wyborcze:

- pkt 7 - przy dokonywaniu podziału należy przestrzegać zasady, że w gminach na terenach wiejskich
okręgiem wyborczym jest jednostka pomocnicza gminy (sołectwo), a w miastach przy tworzeniu okręgów
wyborczych uwzględnia się utworzone jednostki pomocnicze. Jednostki pomocnicze gminy łączy się w celu
utworzenia okręgu lub dzieli się na dwa lub więcej okręgów wyborczych, jeżeli wynika to z konieczności
zachowania jednolitej normy przedstawicielstwa oraz jeżeli w gminie do 20 000 mieszkańców liczba
radnych wybieranych w danej jednostce pomocniczej byłaby inna niż 1, a w gminie liczącej powyżej 20 000
mieszkańców – mniejsza niż 5 lub większa niż 8 (art. 417 § 2-4 i art. 418 Kodeksu wyborczego),

- pkt 8 - nie można tworzyć okręgów wyborczych składających się z jednostki pomocniczej gminy i części
innej jednostki pomocniczej gminy, niegraniczących ze sobą jednostek pomocniczych, jednostki
pomocniczej gminy i części miasta. Jedynie w przypadku, gdy układ przestrzenny gminy, w powiązaniu z
liczbą mieszkańców poszczególnych jednostek pomocniczych i miast leżących na obszarze gminy, jest tego
rodzaju, że spełnienie tego warunku wiązałoby się z naruszeniem przepisów, o których mowa w pkt 7,
wówczas dopuszczalne jest odstąpienie od tych zasad; podobne odstępstwa od zasad tworzenia okręgów
wyborczych dopuszczalne są również w przypadku miast podzielonych na jednostki pomocnicze (por.
wyrok NSA z dnia 11 października 2017 r. sygn. akt II OSK 2074/17).
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