
 

 

UCHWAŁA NR XXXIII/278/2018 

RADY GMINY W STRYSZOWIE 

z dnia 20 marca 2018 roku 

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

radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach do Rady Gminy Stryszów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 19990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz.U. 

z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), art. 419 § 2 i ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (j. t. Dz.U. 

z 2017, poz. 15 z późn. zm.) oraz 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), na wniosek Wójta Gminy Rada Gminy w Stryszowie uchwala, 

co następuje: 

§ 1. Dokonuje podziału Gminy Stryszów na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

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

załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Podział na okręgi ma zastosowanie do kadencji Rady Gminy w Stryszowie, następującej po 

zakończeniu obecnej kadencji Rady Gminy w Stryszowie wybranej w wyborach w dniu 16 listopada 2014 r. 

§ 4. Z dniem zakończenia kadencji Rady Gminy Stryszów wybranej w wyborach w dniu 16 listopada 

2014 r. traci moc Uchwała Nr XXVI/118/2012 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 11 listopada 2012 r. 

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

wybieranych radnych w każdym okręgu wyborczym. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 6. Uchwała podlega przekazaniu po jednym egzemplarzu Wojewodzie Małopolskiemu i Komisarzowi 

Wyborczemu w Krakowie. 

§ 7. Na ustalenia Rady Gminy w sprawie okręgów wyborczych podjęte w niniejszej uchwale, wyborcom 

w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Krakowie 

w terminie 5 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszej uchwały. 

§ 8. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w biuletynie Informacji 

Publicznej, na stronie internetowej Gminy Stryszów, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy 

w Stryszowie oraz na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Stryszów. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy 

Paweł Żmija 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 9 maja 2018 r.

Poz. 3558



Załącznik  

        do Uchwały Nr XXXIII/278/2018 

        Rady Gminy w Stryszowie 

        z dnia 20 marca 2018 r. 

 

 

Podział Gminy Stryszów na okręgi wyborcze 

 
 

Numer 

okręgu 

 

Granice okręgu 

Liczba 

wybieranych 

radnych  

w okręgu 

 

1 

Sołectwo Łękawica – część sołectwa na południe (idąc od kamieniołomu) 

od granicy działki ewidencyjnej nr 970 po lewej stronie drogi powiatowej 

K 1731 (Klecza – Stryszów) do skrzyżowania  

z drogą gminną na Zadziele K 470342 (do granicy działki ewidencyjnej 

142/129), dalej na zachód od linii przebiegającej  

z południa na północ - w linii prostej od granicy działki ewidencyjnej  

nr 142/129 do granicy działki ewidencyjnej nr 896 , dalej na zachód wzdłuż 

północnej granicy gminy do granicy działki ewidencyjnej nr 970 

 

 

1 

 

2 

Sołectwo Łękawica – część sołectwa na południe (idąc od kamieniołomu) 

od granicy działki ewidencyjnej nr 970 po prawej stronie drogi powiatowej 

K 1731(Klecza – Stryszów) do granicy działki ewidencyjnej nr 159/189, 

dalej na północ od linii przebiegającej ze wschodu na zachód - w linii 

prostej od granicy działki ewidencyjnej  

nr 159/189 do granicy działki ewidencyjnej nr 2715,dalej na zachód wzdłuż 

granicy południowej gminy, dalej na północ wzdłuż zachodniej granicy 

gminy, dalej na wschód wzdłuż północnej granicy gminy do granicy działki 

ewidencyjnej nr 970 

 

1 

 

3 

Sołectwo Łękawica – część sołectwa na wschód od linii przebiegającej 

z północy na południe - w linii prostej od granicy działki ewidencyjnej nr 

896 do granicy działki ewidencyjnej nr 159/189, dalej na południe od linii 

przebiegającej ze wschodu na zachód - w linii prostej od granicy działki 

ewidencyjnej nr 159/189 do granicy działki ewidencyjnej  

nr 2715, dalej na południe wzdłuż zachodniej granicy gminy, dalej na 

zachód wzdłuż południowej granicy z sołectwem Dąbrówka oraz na północ 

wzdłuż wschodniej granicy z sołectwem Stryszów, dalej na zachód wzdłuż 

północnej granicy gminy do granicy działki ewidencyjnej nr 896 

 

1 

4 Sołectwo Dąbrówka w jego granicach administracyjnych 

 

 

1 

 

 

 

 

5 

Sołectwo Stryszów – część sołectwa na południe wzdłuż wschodniej 

granicy z sołectwem Zakrzów od granicy działki ewidencyjnej nr 1157, 

dalej na zachód wzdłuż południowej granicy gminy, dalej na północ wzdłuż 

zachodniej granicy z sołectwem Dąbrówka do granicy działki ewidencyjnej 

nr 6496, dalej na południe od linii przebiegającej  

z zachodu na wschód - w linii prostej od granicy działki ewidencyjnej nr 

6496 do granicy działki ewidencyjnej nr 5761/5 oraz na południe od linii 

przebiegającej z zachodu na wschód - w linii prostej od granicy działki 

ewidencyjnej nr 5761/5 do granicy działki ewidencyjnej nr 1157 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Sołectwo Stryszów – część sołectwa na północ wzdłuż zachodniej granicy 

z sołectwem Dąbrówka od granicy działki ewidencyjnej nr 6496 do granicy 

działki ewidencyjnej nr 6471/17, dalej na wschód po południowej stronie 

drogi powiatowej K 1729 (Leśnica – Stryszów) do skrzyżowania z drogą na 
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6 Stawy (działka ewidencyjna nr 6409/1), dalej na zachód od linii 

przebiegającej z północy na południe - w linii prostej od granicy działki 

ewidencyjnej nr 6409/1 do koryta rzeki Stryszówki (do granicy działki 

ewidencyjnej nr 3423 – stawy hodowlane), dalej na wschód po południowej 

stronie koryta rzeki Stryszówki do granicy działki ewidencyjnej nr 3019/1 

(LKS Chełm), dalej na południe po zachodniej stronie drogi powiatowej K 

1705 (Barwałd – Zembrzyce) – od granicy działki ewidencyjnej nr 3019/1 

do granicy działki ewidencyjnej nr 5761/5, dalej na północ od linii 

przebiegającej ze wschodu na zachód - w linii prostej od granicy działkie 

widencyjnej nr 5761/5 do granicy działki ewidencyjnej nr 6496 

1 

 

7 

Sołectwo Stryszów – część sołectwa na wschód po południowej stronie 

drogi powiatowej K 1729 (Leśnica – Stryszów) od skrzyżowania  

z drogą na Stawy (działka ewidencyjna nr 6409/1) do granicy  

z sołectwem Zakrzów, dalej na południe wzdłuż wschodniej granicy  

z sołectwem Zakrzów od granicy działki ewidencyjnej nr 1196 do granicy 

działki ewidencyjnej nr 1157, dalej na północ od linii przebiegającej ze 

wschodu na zachód - w linii prostej od granicy działki ewidencyjnej nr 

1157 do granicy działki ewidencyjnej nr 5761/5, dalej na północ po 

wschodniej stronie drogi powiatowej K 1705 (Barwałd – Zembrzyce - od 

granicy działki ewidencyjnej nr 5761/5 do granicy działki ewidencyjnej nr 

3019/1) , dalej na zachód po północnej stronie koryta rzeki Stryszówki do 

granicy działki ewidencyjnej nr 3423 (stawy hodowlane), dalej na wschód 

od linii przebiegającej z południa na północ – w linii prostej od granicy 

działki ewidencyjnej nr 3423 do granicy działki ewidencyjnej nr 6409/1 

(skrzyżowanie drogi na Stawy z drogą powiatową K 1729) 

 

1 

 

8 

Sołectwo Stryszów – część sołectwa na północ wzdłuż zachodniej granicy 

z sołectwem Dąbrówka od granicy działki ewidencyjnej  

nr 6471/17, dalej na północ wzdłuż zachodniej granicy z sołectwem 

Łękawica i na wschód wzdłuż północnej granicy gminy, dalej na południe 

wzdłuż wschodniej granicy z sołectwem Zakrzów do granicy działki 

ewidencyjnej nr 1254/1, dalej na północ od linii przebiegającej ze wchodu 

na zachód - w linii prostej od granicy działki ewidencyjnej nr 1254/1 do 

granicy działki ewidencyjnej nr 2582/1, dalej na południe po zachodniej 

stronie drogi powiatowej K 1705 (Barwałd – Zembrzyce) do granicy 

działki ewidencyjnej nr 7183/4, dalej na zachód po północnej stronie drogi 

powiatowej K 1729 (Leśnica – Stryszów) do granicy działki ewidencyjnej 

nr 6471/17 

 

1 

 

9 

Sołectwo Stryszów - część sołectwa na północ wzdłuż wschodniej granicy 

z sołectwem Zakrzów od granicy działki ewidencyjnej  

nr 1198 do granicy działki ewidencyjnej nr 1254/1, dalej na południe od 

linii przebiegającej ze wschodu na zachód - w linii prostej od granicy 

działki ewidencyjnej nr 1254/1 do granicy działki ewidencyjnej  

nr 2582/1, dalej na południe wzdłuż wschodniej strony drogi powiatowej K 

1705 (Barwałd – Zembrzyce) do granicy działki ewidencyjnej nr 7183/4, 

dalej na wschód od granicy działki ewidencyjnej nr 7183/4 po północnej 

stronie drogi powiatowej K 1729 (Leśnica – Stryszów) do granicy działki 

ewidencyjnej nr 1198 

 

1 

 

 

 

10 

Sołectwo Zakrzów – część sołectwa na wschód wzdłuż zachodniej  

i północnej granicy gminy od granicy działki ewidencyjnej nr 3460, dalej 

na południe wzdłuż wschodniej granicy gminy i wzdłuż wschodniej granicy 

z sołectwem Stronie, dalej na zachód wzdłuż południowej granicy 

z sołectwem Stronie do granicy działki ewidencyjnej nr 1764/27, dalej na 

północ od linii przebiegającej ze wschodu na zachód - w linii prostej od 

granicy działki ewidencyjnej nr 1764/27 do granicy działki ewidencyjnej nr 

3371/4 , dalej na wschód od linii przebiegającej z południa na północ – 

 

 

 

1 
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w linii prostej od granicy działki ewidencyjnej 3371/4 do granicy działki 

ewidencyjnej 3314, dalej na północ wzdłuż zachodniej granicy z sołectwem 

Stryszów do granicy działki ewidencyjnej nr 3460 

 

 

 

11 

Sołectwo Zakrzów – część sołectwa na południe wzdłuż zachodniej 

granicy z sołectwem Stryszów od granicy działki ewidencyjnej nr 3314, 

dalej na wschód wzdłuż granicy południowej gminy do granicy działki 

ewidencyjnej nr 818, dalej na zachód od linii przebiegającej z południa na 

północ - w linii prostej od granicy działki ewidencyjnej nr 818 do granicy 

działki ewidencyjnej nr 731/4, dalej na wschód po północnej stronie drogi 

powiatowej K 1729 (Leśnica – Stryszów) od granicy działki ewidencyjnej 

nr 731/4 do granicy działki ewidencyjnej nr 3371/4 , dalej na południe od 

linii przebiegającej ze wschodu na zachód - w linii prostej od granicy 

działki ewidencyjnej nr 3371/4 do granicy działki ewidencyjnej nr 3314. 

 

 

 

1 

 

 

 

12 

Sołectwo Zakrzów – część sołectwa na południe wzdłuż wschodniej 

granicy z sołectwem Stronie od granicy działki ewidencyjnej  

nr 1764/27, dalej w kierunku zachodnim wzdłuż południowej granicy do 

granicy działki ewidencyjnej nr 818, dalej na wschód od linii 

przebiegającej z południa na północ - w linii prostej od granicy działki 

ewidencyjnej nr 818 do granicy działki ewidencyjnej nr 731/4, dalej na 

wschód po południowej stronie drogi powiatowej K 1729 (Leśnica – 

Stryszów) do granicy działki ewidencyjnej nr 3371/4, dalej na południe od 

linii przebiegającej z zachodu na wschód - w linii prostej od granicy działki 

ewidencyjnej nr 3371/4 do granicy działki ewidencyjnej nr 1764/27 

 

 

 

1 

 

 

13 

Sołectwo Leśnica w jego granicach administracyjnych 

Sołectwo Stronie – część sołectwa na południe wzdłuż wschodniej granicy 

z sołectwem Leśnica i na zachód wzdłuż południowej granicy gminy do 

granicy działki ewidencyjnej nr 1691, dalej na wschód od linii 

przebiegającej z południa na północ - w linii prostej od granicy działki 

ewidencyjnej nr 1691 do granicy działki ewidencyjnej nr 1151 

 

 

1 

 

 

 

14 

Sołectwo Stronie – część sołectwa na zachód od linii przebiegającej  

z północy na południe - w linii prostej od granicy działki ewidencyjnej 

nr 1216/3 do granicy działki ewidencyjnej nr 1691, dalej na zachód wzdłuż 

południowej granicy gminy, dalej na północ wzdłuż zachodniej granicy 

z sołectwem Zakrzów do granicy działki ewidencyjnej  

nr 3091, dalej na wschód po południowej stronie drogi gminnej (Zakrzów 

Potoczek – Stronie przez wieś) K 470346 i po południowej stronie drogi 

gminnej (Na Pusy) K 470857 do granicy działki ewidencyjnej nr 1216/3 

 

 

 

1 

 

 

 

15 

Sołectwo Stronie – część sołectwa na wschód po północnej stronie drogi 

gminnej (Zakrzów Potoczek – Stronie przez wieś) K 470347  

i po północnej stronie drogi gminnej (na Pusy) K 470857 od granicy działki 

ewidencyjnej nr 3091do granicy działki ewidencyjnej nr 1216/3 dalej na 

zachód od linii przebiegającej z południa na północ – w linii prostej od 

granicy działki ewidencyjnej nr 1216/3 do granicy działki ewidencyjnej 

nr 1151, dalej na północ wzdłuż wschodniej granicy  

z sołectwem Leśnica, dalej na zachód wzdłuż północnej granicy gminy, 

dalej na południe wzdłuż zachodniej granicy z sołectwem Zakrzów, dalej 

na zachód wzdłuż północnej granicy z sołectwem Zakrzów do granicy 

działki ewidencyjnej nr 1764/27, dalej na południe wzdłuż zachodniej 

granicy z sołectwem Zakrzów do granicy działki ewidencyjnej nr 3091 

 

 

 

 

1 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Paweł Żmija 
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