
 

 

UCHWAŁA NR XLVII/238/18 

RADY GMINY MARCISZÓW 

z dnia 22 lutego 2018 r. 

w sprawie: podziału Gminy Marciszów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby 

radnych wybieranych w każdym okręgu. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U  

z 2017 r., poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r., poz. 130) oraz art. 419 § 2 i 4 i art. 418 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 

2011 r. – Kodeks wyborczy (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 15, Dz.U. z 2017 r., poz. 1089 oraz z 2018 r., poz. 4, 

130 i 138) 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. z 2018 r., poz. 130) 

uchwala się, co następuje: 

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

§ 2. Numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych określa 

załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4. Uchwałę przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Dolnośląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu 

w Jeleniej Górze. 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podaniu  

do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy: 

J. Adamczyk 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 5 marca 2018 r.

Poz. 1075



Załącznik do uchwały Nr XLVII/238/18 

Rady Gminy Marciszów 

z dnia 22 lutego 2018 r. 

 

PODZIAŁ GMINY MARCISZÓW NA OKRĘGI WYBORCZE 

 

Nr okręgu 

wyborczego 
Granice okręgu wyborczego 

 

Liczba radnych 

wybieranych  

w okręgu wyborczym 

1 Marciszów 

ul. Główna: numery nieparzyste od nr 1 do nr 7 

                    numery parzyste od nr 2 do nr 48 

ul. Nadrzeczna: numery parzyste od nr 2 do nr 6 

                          numery nieparzyste od nr 21 do nr 81 

 
1 

2 Marciszów 

ul. Nadrzeczna: numery parzyste od nr 10 do nr 24A 

ul. Księcia Bolka I, ul. Kościelna, ul. Sołecka 

ul. Główna: numery nieparzyste od nr 9 do nr 17 

                    numery parzyste od nr 50 do nr 84 

 
1 

3 Marciszów 

ul. Główna: numery nieparzyste od nr 21 do nr 23 i nr 86 

ul. Nadrzeczna: numery parzyste od nr 26 do nr 30 

                          numery nieparzyste od  nr 85 do nr 99 

ul. Polna, ul. Stawowa, ul. Zakole, ul. Stroma 

ul. Spółdzielcza: numery nieparzyste od nr 1 do nr 7 

                           numery parzyste od nr 2 do nr 22 

 
1 

4 Marciszów 

ul. Pocztowa, ul. Dworcowa, ul. Wrzosowa, ul. Tulipanowa,  

ul. Słoneczna, ul. Różana, ul. Goździkowa, ul. Szkolna, ul. 

Pogodna, ul. Główna: numery parzyste od nr 88 do nr 122 i nr 35 

 

1 

5 Marciszów 

ul. Włókiennicza, ul. Leśna, 

ul. Główna: numery nieparzyste  od nr 37 do nr 43 

                   numery parzyste od nr  126 do nr 136 

ul. Spółdzielcza: numery nieparzyste od nr 9 do nr 31 

                           numery parzyste od nr 26 do nr 46 

 
1 

6 Ciechanowice: od nr 1 do nr 33 i od nr 133 do nr 195 1 

7 Ciechanowice:  od nr 34 do nr 78 i od nr 201 do nr 230 1 

8 Ciechanowice:  od nr 79 do nr 132 1 

9 Domanów, Pustelnik, Nagórnik 1 

10 Pastewnik 1 

11 Świdnik 1 

12 Sędzisław:  od nr 1 do nr 51 i od nr 57 do nr 80 1 

13 Sędzisław:  od nr 52 do nr 56 i od nr 81 do nr 148 1 

14 Wieściszowice: numery nieparzyste od nr 1 do nr 101 

 z wyłączeniem  nr 95 

1 

15 Wieściszowice:  numery parzyste od  nr 2 do nr 102  

oraz nr 95 

1 
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