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UCHWAŁA NR XLVI/287/2010
RADY MIEJSKIEJ W PARCZEWIE

z dnia 30 czerwca 2010 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Parczew na obwody głosowania 

Na podstawie art. 31 w związku z art. 30 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad 

gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) na wniosek 

Burmistrza Parczewa - Rada Miejska w Parczewie uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XLII/234/2002 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 5 sierpnia 2002 r. w sprawie podziału 
Gminy Parczew na obwody głosowania (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 93, poz. 1971; z 2006 r. Nr 131, poz. 2189) 
w związku ze zmianą okręgów wyborczych w Gminie Parczew dokonaną uchwałą Nr XLV/280/2010 Rady 
Miejskiej w Parczewie z dnia 26 maja 2010 r. wprowadza się zmiany w obwodach głosowania Nr 1, 2, 5 i 7: 

1)w obwodzie głosowania Nr 1 skreśla się ulicę Aleje Zwycięstwa, ulicę Lipową i ulicę Lubartowską oraz 
wpisuje się ulicę Wodociągową; 

2)w obwodzie głosowania Nr 2 wpisuje się ulicę Aleje Zwycięstwa, ulicę Lipową i ulicę Lubartowską; 

3)w obwodzie głosowania Nr 5 wpisuje się ulicę Stanisława Lema; 

4)w obwodzie głosowania Nr 7 wpisuje się ulicę Deszczową. 

§ 2. Podział Gminy Parczew na obwody głosowania po zmianach, o których mowa w § 1 określa załącznik do 
niniejszej uchwały. 

§ 3. W terminie 5 dni od daty podania niniejszej uchwały do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo 
przyjęty, wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego 
w Białej Podlaskiej. 

§ 4. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się Wojewodzie Lubelskiemu oraz Komisarzowi 
Wyborczemu w Białej Podlaskiej. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Parczewa. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego oraz niezwłocznemu podaniu do publicznej wiadomości w formie obwieszczeń na 
tablicach urzędowych na terenie Gminy Parczew. 
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