
UCHWAŁA NR XLIX/351/2018
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE

z dnia 8 marca 2018 r.

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

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia 
udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych 
(Dz. U. z 2018r., poz. 130), art. 418 § 1, art. 419 § 2 i 4 i art. 420 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks 
wyborczy (Dz. U. z 2017r., poz. 15 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), Rada Miejska w Żarowie, działając na 
wniosek Burmistrza, uchwala co następuje:

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

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

§ 3. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. na tablicach ogłoszeń 
w Urzędzie Miejskim w Żarowie, w Gazecie Żarowskiej i Biuletynie Informacji Publicznej oraz przekazuje się 
niezwłocznie wojewodzie i komisarzowi wyborczemu.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

§ 5. Traci moc uchwała nr XXVIII/203/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Żarów 
na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Żarowie

Roman Konieczny
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Załącznik do Uchwały Nr XLIX/351/2018

Rady Miejskiej w Żarowie

z dnia 8 marca 2018 r.

Nr okręgu 
wyborczego Granice okręgu wyborczego Liczba 

radnych

1

Żarów - ulice: Aleja Złotych Dębów, Armii Krajowej nr 1-11A (nieparzyste) i nr 
2-12E (parzyste), Bolesława Krzywoustego, Henryka Brodatego, Henryka 
Pobożnego, Kazimierza Wielkiego, Księżnej Jadwigi Śląskiej, Piastowska, 
Spokojna

1

2 Żarów - ulice: Aleja Janusza Korczaka, Górnicza, Mieszka I, Wiejska, 
Władysława Łokietka nr 8A - 12C (parzyste) 1

3 Żarów ulice: Bolesława Chrobrego, Władysława Łokietka nr 2A-6D (parzyste) 
i nr 1-15 (nieparzyste) 1

4

Żarów - ulice: Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, Dębowa, Jarzębinowa, Jaworowa, 
Jesienna, Jesionowa, Jodłowa, Kasztanowa, Klonowa, Kręta, Krótka, Lipowa, 
Modrzewiowa, Pogodna, Polna, Rybacka, Słoneczna, Świerkowa, Topolowa, 
Wierzbowa, Wiosenna, Wyspiańskiego

1

5
Żarów - ulice: Fabryczna, Hutnicza, Kopernika, Ks. Mariana Cembrowskiego, 
Kwiatowa, Mickiewicza nr 1-33 (nieparzyste), Plac Wolności, Przemysłowa 
Puszkina, Słowackiego, Słowiańska, Strefowa, Różana, Fiołkowa

1

6 Żarów - ulice: Armii Krajowej nr 13-41 (nieparzyste), nr 14-40A (parzyste), 
Krasińskiego, Mickiewicza od nr 2-12 (parzyste) 1

7
Żarów - ulice: 1 Maja, Armii Krajowej nr 42-62 (parzyste) i nr 43-51 
(nieparzyste), Dworcowa, Generała Sikorskiego, Ogrodowa nr 4, 4A, 6 (parzyste), 
Szkolna, Wojska Polskiego, Parkowa

1

8 Żarów - ulice: Armii Krajowej nr 55-71 (nieparzyste) i nr 76-80 (parzyste), Cicha, 
Ogrodowa nr 8-26, Sportowa, Zamkowa 1

9 Kruków, Łażany 1
10 Mielęcin, Mikoszowa, Przyłęgów 1
11 Mrowiny 1
12 Bożanów, Wierzbna 1
13 Gołaszyce, Kalno, Kalno-Wostówka, Siedlimowice 1
14 Imbramowice, Pożarzysko, Tarnawa 1
15 Buków, Marcinowiczki, Pyszczyn, Zastruże 1
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Uzasadnienie

Na mocy 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.
z 2018r., poz. 130), „Rada gminy dokona podziału gminy na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy
w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy”, czyli do 1 kwietnia 2018r.

Przy ustalaniu podziału na okręgi, rady gmin powinny uwzględnić liczbę mieszkańców ujętych w stałym
rejestrze wyborców danej gminy na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, w którym dokonuje się podziału na
okręgi wyborcze.

Przy dokonywaniu podziału należy uwzględnić liczbę radnych wybieranych do rad w wyborach w 2018 roku,
ustaloną przez wojewodę w trybie art. 373 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017r.,
poz.15 z późn. zm.). Zgodnie z Zarządzeniem Nr 61 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 lutego 2018r. w sprawie
ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, radnych rad powiatów i rad gmin
w Województwie Dolnośląskim (Dz. Urz. Woj. Dolno. z 2018r., poz. 628) liczba radnych w gminie Żarów wynosi
15.

Podział na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu ustala, na
wniosek burmistrza, rada gminy według jednolitej normy przedstawicielstwa obliczonej przez podzielenie liczby
mieszkańców gminy przez liczbę radnych wybieranych do danej rady z uwzględnieniem zasad określonych
w art. 419 Kodeks wyborczego.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. liczba mieszkańców Gminy Żarów wynosiła 12 372, natomiast
jednolita norma przedstawicielstwa wynosi 824,8.

Podziału należy dokonać przestrzegając zasady, że w gminach na terenach wiejskich okręgiem wyborczym jest
jednostka pomocnicza gminy (sołectwo), a w miastach uwzględnia się utworzone jednostki pomocnicze. Jednostki
pomocnicze gminy łączy się w celu utworzenia okręgu lub dzieli się na dwa lub więcej okręgów wyborczych,
jeżeli to wynika z konieczności zachowania jednolitej normy przedstawicielstwa oraz jeżeli w gminie liczba
radnych wybieranych w danej jednostce pomocniczej byłaby inna niż 1.

We wstępnym etapie dokonywania podziału gminy Żarów na okręgi wyborcze, niezbędne było ustalenie, czy
poszczególne jednostki pomocnicze gminy spełniają kryteria umożliwiające utworzenia w nich okręgu
wyborczego. Zgodnie z art. 419 § 2 pkt Kodeksu wyborczego obliczono ułamki liczby mandatów przypadające dla
jednostek pomocniczych dzieląc liczbę mieszkańców jednostki przez jednolitą normę przedstawicielstwa (824,8).
Następnie ułamki liczby mandatów równe lub większe od 0,5 zaokrąglono w górę do liczby całkowitej.

Obliczone współczynniki norm przedstawicielstwa w poszczególnych okręgach gminy Żarów wynoszą od 0,74
do 1,22, co potwierdza zachowanie jednolitej normy przedstawicielstwa.

Projekt uchwały został przedstawiony właściwemu komisarzowi wyborczemu, w trybie konsultacji.

Sporządziła:

Sylwia Pawlik

Sekretarz Gminy
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