
 

 

POSTANOWIENIE NR DCZ1-5242-3/2018 

KOMISARZA WYBORCZEGO W CZĘSTOCHOWIE I 

z dnia 24 kwietnia 2018 r. 

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

radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym 

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089, 

Dz. U. z 2018 r. poz. 4, poz. 130 i 138) i art. 12 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) Komisarz Wyborczy w Częstochowie I 

postanawia: 

1) dokonać podziału Gminy Lelów na okręgi wyborcze, ustalić ich granice, numery oraz liczbę radnych 

wybieranych w każdym okręgu jak w Załączniku nr 1 do niniejszego postanowienia; 

2) stwierdzić, że niniejsze postanowienie wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz stosując odpowiednio 

art. 419 § 4 Kodeksu wyborczego ogłosić to postanowienie w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Śląskiego oraz podać do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Lelów 

i w Biuletynie Informacji Publicznej; 

3) powierzyć wykonanie postanowienia Wójtowi Gminy Lelów; 

4) niezwłocznie przekazać postanowienie Przewodniczącemu Rady Gminy Lelów oraz Państwowej Komisji 

Wyborczej. 

5) Od niniejszego postanowienia Radzie Gminy Lelów przysługuje odwołanie do Państwowej Komisji 

Wyborczej w terminie 5 dni od daty jego doręczenia, zaś wyborcom gminy Lelów, w liczbie co najmniej 

15, w terminie 5 dni od daty podania do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty 

postanowienia Komisarza Wyborczego w Częstochowie I. 

Uzasadnienie 

W ustawowym terminie tj. do dnia 3 kwietnia 2018 r. Rada Gminy Lelów podjęła uchwałę  

Nr XLII/359/2018 z dnia 27 marca 2018, w której dokonała podziału Gminy na okręgi wyborcze,  ustaliła 

ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. Podział Gminy Lelów 

określony w przedmiotowej uchwale różni się od podziału zawartego w projekcie uchwały otrzymanym 

w dniu 16 marca 2018 r. przez Komisarza Wyborczego w Częstochowie. W przesłanym projekcie  

uwzględniono zasadę, iż poszczególne okręgi wyborcze stanowią obszary spójne terytorialnie, 

w szczególności dotyczyło to okręgu nr 6 obejmującego sołectwo Mełchów i Zbyczyce. Komisarz 

Wyborczy w Częstochowie działając w ramach konsultacji  poinformował Wójta Gminy Lelów (pismo  

Nr DCZ-0012-34/18 z dnia 16 marca 2018 r.), że przedstawiony mu projekt uchwały Rady Gminy Lelów 

jest zgodny z przepisami Kodeksu wyborczego oraz wytycznymi i wyjaśnieniami Państwowej Komisji 

Wyborczej, w związku z czym nie wniósł uwag. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 25 kwietnia 2018 r.

Poz. 2828



Po zapoznaniu się z treścią otrzymanej w dniu 5 kwietnia 2018 r. uchwały Nr XLII/359 z dnia 27 marca 

2018 r. w sprawie podziału Gminy Lelów na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Lelów  

Komisarz Wyborczy w Częstochowie I postanowieniem z dnia 9 kwietnia 2018 r. wezwał Radę Gminy 

Lelów do dokonania podziału Gminy na okręgi wyborcze w sposób zgodny z prawem w terminie do dnia 

23 kwietnia 2018 r. W swoim postanowieniu (DCZ1-0012-52/18) Komisarz Wyborczy w Częstochowie 

I stwierdził, że wymieniona powyżej uchwała Rady Gminy Lelów została podjęta w sposób niezgodny 

z prawem, z naruszeniem zasad określonych w art. 417  § 2 Kodeksu wyborczego. 

W uzasadnieniu do postanowienia wskazano, że zgodnie z art. 417 § 2 Kodeksu wyborczego oraz 

uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r. (M.P. z 2018 r. poz. 204) przy 

dokonywaniu podziału gminy na okręgi wyborcze należy przestrzegać zasady, że w gminach na terenach 

wiejskich okręgiem wyborczym jest jednostka pomocnicza gminy (sołectwo). 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.  

Dotychczasowy podział Gminy Lelów nie uwzględniał wynikającego wprost z Kodeksu wyborczego 

wymogu spójności terytorialnej okręgów wyborczych, gdyż sołectwo Mełchów było połączone w ramach 

okręgu wyborczego numer 12 z niegraniczącymi z nim jednostkami pomocniczymi tj. sołectwami 

Konstantynów i Skrajniwa. 

Rada Gminy Lelów w uchwale Nr XLII/359/2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy 

Lelów na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Lelów zachowała dotychczasowe granice okręgów 

wyborczych, w ramach których sołectwo Mełchów tworzy okręg wyborczy numer 12 razem z sołectwami 

Konstantynów i Skrajniwa. Uchwała Rady Gminy Lelów narusza pkt 8 uchwały Państwowej Komisji 

Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie wytycznych i wyjaśnień dotyczących podziału jednostek 

samorządu terytorialnego na okręgi wyborcze. 

W związku z upływem wyznaczonego terminu i nie podjęciem przez Radę Gminy Lelów uchwały 

w sprawie podziału Gminy na okręgi wyborcze zgodnego z prawem (pismo Nr Or. 502.2.2018 z dnia 

23 kwietnia 2018 r.) Komisarz Wyborczy w Częstochowie I postanawia jak wyżej. 

Podział Gminy Lelów na jednomandatowe okręgi wyborcze zawarty w Załączniku nr 1 do niniejszego 

postanowienia jest zgodny z przepisami Kodeksu wyborczego oraz wyjaśnieniami i wytycznymi 

Państwowej Komisji zawartymi w załączniku do uchwały z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie wytycznych 

i wyjaśnień dotyczących podziału jednostek samorządu terytorialnego na okręgi wyborcze (M.P. z 2018 r. 

poz. 204). Zgodnie z art. 418 § 1 Kodeksu wyborczego Gmina Lelów powinna zostać podzielona na 

15 jednomandatowych okręgów wyborczych, gdyż będzie wybieranych 15 radnych. Artykuł 417 § 2 

Kodeksu wyborczego stanowi, że w gminach na terenach wiejskich okręgiem wyborczym jest jednostka 

pomocnicza. W Gminie Lelów utworzono 17 jednostek pomocniczych – sołectw. Z podzielenia liczby 

mieszkańców poszczególnych sołectw przez jednolitą normę przedstawicielstwa, ustaloną zgodnie 

z art. 419  § 2 Kodeksu wyborczego i wynoszącą 330,6 mieszkańca na mandat wynika, że 10 sołectw może 

stanowić odrębny okręg wyborczy. Po podzieleniu liczby mieszkańców poszczególnych jednostek 

pomocniczych przez jednolitą normę przedstawicielstwa (330,6) w przypadku czterech sołectw (Drochlin - 

1,500; Lelów - 2,332; Nakło - 1,652; Podlesie - 1,603) na obszarze każdego z nich konieczne jest 

utworzenie 2 okręgów wyborczych,  w przypadku sześciu sołectw (Biała Wielka - 1,267; Lgota Błotna - 

0,505; Staromieście - 0,850; Ślęzany - 1,479; Turzyn - 0,998; Zbyczyce - 1,095) co do zasady mogą tworzyć 

jednomandatowe okręgi wyborcze, a w przypadku siedmiu sołectw (Celiny - 0,233; Gródek - 0,118; 

Konstantynów - 0,251; Lgota Gawronna - 0,348; Mełchów - 0,266; Paulinów - 0,142; Skrajniwa - 0,363) 

nie mogą samodzielnie tworzyć okręgów wyborczych. Ponadto dokonując podziału Gminy Lelów  na okręgi 

wyborcze, ustalając ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu  Komisarz 

Wyborczy w Częstochowie I uwzględnił układ przestrzenny Gminy w powiązaniu z liczbą mieszkańców 
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poszczególnych jednostek pomocniczych. 

  

 
Komisarz Wyborczy w Częstochowie I 

 

 

Lidia Dudek 
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Załącznik do postanowienia Nr DCZ1-5242-3/2018 

Komisarza Wyborczego w Częstochowie I 

z dnia 24 kwietnia 2018 r. 

 

Numer    

okręgu 

wyborczego 

 

Granice okręgu 

 

Liczba radnych 

w okręgu 

1 sołectwa: Biała Wielka, Gródek  1 

2 sołectwo Drochlin od nr 1 do nr 110 1 

3 sołectwo Drochlin od nr 111 do końca 1 

4 sołectwo Lelów ulice: Brzozowa, Kacza, Koniecpolska, 

Krakowska, Krótka, Kwiatowa, Lipowa, Nadrzeczna, 

Ogrodowa, Plac Partyzantów, Porucznika Werbińskiego, 

Rzemieślnicza, Sosnowa, Sportowa, Sukiennicka,  

Handlowa, Klonowa, Bohaterów Września 

1 

5 sołectwo Lelów ulice: Klasztorna, Kościelna, Łąkowa, Polna, 

Słoneczna, Szczekocińska, Wałowa, Źródlana, Żarecka, 

Zamkowa  

1 

6 sołectwa: Mełchów, Zbyczyce 1 

7 sołectwa: Paulinów, Turzyn 1 

8 sołectwo Nakło od nr 1 do nr 120 1 

9 sołectwo Nakło od nr 121 do końca oraz ul. Mostki 1 

10 sołectwo Podlesie ulice: Kościelna, Łąkowa, Główna 

parzyste od nr 58 do końca i nieparzyste od nr 79 do  końca, 

Krótka, Zachodnia, Akacjowa, Kolejowa 

1 

11 sołectwo Celiny; 

sołectwo Podlesie ulice: Główna parzyste od nr 2 do nr 

56 i nieparzyste od nr 1 do nr 77, Osiedlowa, Ogrodowa, 

Leśna, Słoneczna, Ostrowska, Zagórna 

1 

12 sołectwa: Konstantynów, Skrajniwa 1 

13 sołectwa: Lgota Błotna, Lgota Gawronna 1 

14 sołectwo Staromieście 1 

15 sołectwo Ślęzany 1 
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