
 

 

UCHWAŁA Nr XIX/92/ 2012 

Rady Gminy Jeżów Sudecki 

z dnia 26 września 2012 roku 
 

 

w sprawie podziału Gminy Jeżów Sudecki na okręgi wyborcze, ustalenia  

ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym  okręgu. 

 

 

Na podstawie art. 419 § 2, i § 4 ustawy z dnia 05 stycznia 2011r. – Kodeks  

Wyborczy /-Dz. U. Nr 21 poz.112 ze zmianami/ i art. 13 ustawy z dnia  

05 stycznia 2011r.- Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks Wyborczy  

/ Dz. U. Nr 21 poz.113 ze zmianami/  na wniosek Wójta Gminy Jeżów Sudecki 

– Rada Gminy uchwala co następuje : 

 

                                                              § 1 

Dokonuje się podziału Gminy Jeżów Sudecki na 15 jednomandatowych 

okręgów wyborczych, ustala się granice i numery okręgów oraz liczbę radnych 

wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych, zgodnie z załącznikiem 

do niniejszej uchwały.  

                                                              § 2 

Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy.  

 

                                                              § 3  

Uchwałę przekazuje się Wojewodzie Dolnośląskiemu i Komisarzowi 

Wyborczemu w Jeleniej Górze.  

§ 4 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy i w sołectwach. 

 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie do wyborów 

przeprowadzonych po kadencji, w czasie której uchwała weszła w życie.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                      Załącznik do Uchwały Nr XIX/92/2012                                                                                                         

                                                                                      Rady Gminy Jeżów Sudecki 

                                                                                      z dnia 26 września 2012 roku. 

 

             PODZIAŁ GMINY JEŻÓW SUDECKI NA OKRĘGI WYBORCZE 

 

Numer  

okręgu 

wyborczego 

 

Granice okręgu wyborczego 

Liczba radnych 

wybieranych w okręgu 

wyborczym  

 

1 

Sołectwo Jeżów Sudecki   ul. Długa od  nr 1 do nr 32B,  

ul. Wojska Polskiego , ul. Leśna, ul.  Dworcowa 

 

1 

 

2 

Sołectwo Jeżów Sudecki ul. Polna, ul. Chabrowa,  

ul. Leszczynowa, ul. Działkowa, ul. Graniczna,  

ul. Gajowa, ul.  Łąkowa , ul.  Kwiatowa, ul. Podmiejska,  

ul. Zielna, ul. Szybowcowa  

 

1 

3 Sołectwo Jeżów Sudecki ul. Długa od nr 33 do nr 68,  

ul. Boczna, ul. Malinowa, ul. Aroniowa, ul. Sportowa 

1 

4 Sołectwo  Jeżów Sudecki ul. Długa od nr 69 do nr 88,  

ul. Kręta, ul. Krótka, ul. Lotnicza, ul. Słoneczna,  

ul. Spadochronowa, ul Szkolna, ul. Sztormowa 

1 

5 Sołectwo Jeżów Sudecki ul. Długa  od nr 89 do nr 100,  

ul. Brzozowa, ul. Kasztanowa,  ul. Klonowa, ul. Lipowa , 

ul. Ogrodowa, ul.  Południowa, ul. Północna,  

ul. Topolowa, ul. Wrzosowa, ul. Zachodnia 

1 

6 Sołectwo Jeżów Sudecki ul. Długa od nr 101 do nr 151, 

ul. Górna, ul. Szybowisko  

1 

7 Sołectwo Siedlęcin ul. Dolna, ul. Górna , ul. Perła 

Zachodu 

1 

8 Sołectwo Siedlęcin ul.  Długa, ul. Kościelna, ul. Krótka, 

ul. Nadbrzeżna, ul. Szkolna, ul. Topolowa 

1 

9 Sołectwo Siedlęcin ul. Cicha, ul. Lwówecka,  

ul. Płoszczyńska, ul. Polna, ul. Ogrodowa,  

Sołectwo Wrzeszczyn  

1 

10 Sołectwo Dziwiszów od  nr 1 do nr 15 i od  nr 173 do  

nr 213,   ul Kaczawska,  ul. Karkonoska, ul. Leśna,  

ul. Wrzosowa 

 

1 

11 Sołectwo Dziwiszów od  nr 16 do nr 50  i od nr 152 do  

nr 172, ul. Panoramiczna,  ul. Podgórska, ul. Widok,   

ul. Zielone Wzgórze 

1 

12 Sołectwo Dziwiszów od nr  51 do nr 149 1 

13 Sołectwo Czernica  od  nr 1  do  nr 110 i nr 121 1 

14 Sołectwo Czernica od nr 111 do  nr 152 (oprócz nr 121),  

 Sołectwo Płoszczyna 

1 

15 Sołectwo Chrośnica , Sołectwo Janówek  1 

 

 
 

 
 

 

 
 



 

 

Uzasadnienie  

do uchwały Rady Gminy Jeżów Sudecki w  sprawie podziału Gminy Jeżów 

Sudecki  na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby 

radnych wybieranych w każdym okręgu.  
 

Obowiązujący Kodeks wyborczy wprowadza m. in.  jednomandatowe okręgi wyborcze  

w wyborach radnych w gminach nie będących miastami na prawach powiatu. W Gminie 

Jeżów Sudecki dotychczas  były zarówno jedno-, jak i wielomandatowe okręgi wyborcze.  

Opracowując projekt uchwały kierowano się zasadami zawartymi w Kodeksie wyborczym, 

zachowując jednolita normę przedstawicielstwa obliczoną przez podzielenie liczby 

mieszkańców gminy przez liczbę radnych wybieranych do Rady Gminy: 

1. Liczba mieszkańców gminy – stan na 30 czerwca 2012                    - 6859 osób. 

2. Liczba wybieranych radnych                                                              -    15. 

3. Norma przedstawicielstwa /liczba mieszkańców : liczba radnych /  -   457.  

 

W myśl przepisów Kodeksu wyborczego, zasadą jest, że na terenach wiejskich okręgiem 

wyborczym jest jednostka pomocnicza gminy-sołectwo,  które można łączyć w celu 

utworzenia okręgu lub dzielić na dwa lub więcej okręgów wyborczych, jeżeli to  wynika  

z konieczności zachowania jednolitej normy przedstawicielstwa. Przy podziale sołectw   

na okręgi uwzględniono normę przedstawicielstwa oraz geograficzne położenie ulic lub 

domów.  

       Gminę Jeżów Sudecki i poszczególne sołectwa podzielono na okręgi wyborcze  

w następujący sposób:  

- Jeżów Sudecki – dotychczasowy wielomandatowy okręg nr 1  obejmujący Jeżów Sudecki  

  pozwalał na wybór 5 radnych, jednak ze względu na wzrost liczby mieszkańców sołectwa  

  (2688 osób) przy uwzględnieniu jednolitej normy przedstawicielstwa zostało ono podzielone  

  na 6 jednomandatowych okręgów ( od nr 1 do nr 6), 

 

- Siedlęcin,  Wrzeszczyn - dotychczasowy wielomandatowy okręg nr 3  pozwalał  na wybór  

  4 radnych,  w tych dwóch sołectwach, jednak ze względu na wzrost liczby mieszkańców    

  gminy, przy nieznacznym wzroście liczby mieszkańców w tym okręgu (Siedlęcin-1405  

  mieszkańców, Wrzeszczyn- 71 mieszkańców) oraz przy uwzględnieniu jednolitej normy   

  przedstawicielstwa zostały one podzielone na 3 jednomandatowe okręgi (od nr 7 do nr 9), 

 

- Dziwiszów – dotychczasowy wielomandatowy okręg nr 2  pozwalał na wybór 2 radnych   

  jednak ze względu na wzrost liczby mieszkańców sołectwa (1306 osób) przy uwzględnieniu  

  jednolitej normy przedstawicielstwa zostało ono podzielone na 3 jednomandatowe okręgi  

  (od nr 10 do nr 12), 

 

- Czernica, Płoszczyna  – dotychczasowe okręgi:  nr 4 – Czernica  (pozwalał  na wybór  

  2 radnych) , oraz nr 5 – Płoszczyna ( wybór 1 radnego), musiały zostać połączone, gdyż  

  ze względu ma wzrost liczby mieszkańców gminy przy nieznacznej zmianie  liczby  

  mieszkańców, w tych okręgach (Czernica- 729 mieszkańców, Płoszczyna– 307  

  mieszkańców), oraz przy  uwzględnieniu jednolitej normy przedstawicielstwa po połączeniu  

  tych okręgów istnieje możliwość  wyboru jedynie 2 radnych, dlatego w tych dwóch  

  sołectwach  utworzono dwa jednomandatowe okręgi wyborcze (nr 13, nr 14); okręg nr 13    

  obejmuje, zgodnie z załącznikiem uchwały mieszkańców Czernicy od nr 1 do nr 110 oraz  

  nr  121, gdyż budynek o tym numerze zlokalizowany jest pomiędzy budynkami  o nr 105  

  i  nr   107 w związku z tym mieszkańców tego budynku należało uwzględnić w tym okręgu,   

 

 

 



 

 

 

- Chrośnica, Janówek – dotychczasowy okręg nr 6 pozwalał na wybór 1 radnego, przy 

uwzględnieniu aktualnej liczby mieszkańców w okręgu (Chrośnica-182 mieszkańców, 

Janówek – 171 mieszkańców), oraz jednolitej normy przedstawicielstwa pozostaje nadal 

możliwość wyboru 1 radnego i utworzenia jednomandatowego okręgu ( nr 15). 
 

       Po podjęciu uchwały przez Radę Gminy Jeżów Sudecki i ogłoszeniu jej w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Dolnośląskiego zasady w niej określone będą miały zastosowanie 

w kolejnych wyborach, przeprowadzonych po kadencji w której uchwała weszła w życie  

tj. od wyborów radnych do Rady Gminy jakie są przewidywane w roku 2014.  
 

     Projekt uchwały został przekazany do konsultacji społecznych poprzez zamieszczenie  

na stronie internetowej Gminy Jeżów Sudecki www.jezowsudecki.pl w Biuletynie Informacji 

Publicznej i na tablicach ogłoszeniowych gminy w poszczególnych sołectwach, oraz był 

wyłożony  Sekretariacie Urzędu Gminy, pokój nr 101. Do przedłożonego projektu nie zostały 

wniesione uwagi.    

Komisarz Wyborczy w Jeleniej Górze pismem nr DJG-732-11/12 z dnia 19 września 2012 

roku nie wniósł uwag do ustalonego w projekcie uchwały podziału gminy na okręgi 

wyborcze.   

 

 

 

 

 

 

http://www.jezowsudecki.pl/

