
UCHWAŁA NR XXVII/123/12
RADY GMINY KAMPINOS

z dnia 24 października 2012 r.

w sprawie podziału gminy  na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych 
wybieranych w każdym okręgu 

Na podstawie art. 419 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 
z późn. zm.), w związku z art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks 
wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.) Rada Gminy Kampinos, działając na wniosek  Wójta Gminy  
Kampinos uchwala, co następuje: 

§ 1. Dokonuje się podziału gminy  na 15 stałych jednomandatowych okręgów wyborczych. 

§ 2. Numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych określa 
załącznik  do niniejszej uchwały. 

§ 3. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Mazowieckiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Warszawie. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz  podaniu 
do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kampinos i w Biuletynie 
Informacji Publicznej. 

§ 5. Przepisy uchwały mają zastosowanie do kadencji organów stanowiących jednostek samorządu 
terytorialnego i kadencji wójtów gmin,  następujących po kadencji, w trakcie której uchwała weszła w życie. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 

dr inż. Monika Ciurzyńska
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/123/12 

Rady Gminy Kampinos 

z dnia 24 października 2012 r. 

PODZIAŁ GMINY KAMPINOS NA OKRĘGI WYBORCZE 

 
Numer 
okręgu 

wyborczego 
Granice okręgu Liczba 

mieszkańców 
Liczba 

mandatów 

1 

Kampinos 
u. Fryderyka Chopina (1-28) 
ul. Niepokalanowska 
ul.  Polna 
ul. Szkolna 
ul. Klonowa 
ul. Wiosenna 

230 1 

2 

Kampinos 
ul. Fryderyka Chopina (29-59) 
ul. Niepodległości 
ul. Księdza Skibniewskiego 

325 1 

3 

Kampinos 
ul. Dolna 
ul. Partyzantów 
ul. Władysława Reymonta 
ul. Spółdzielców 
Józefów 
Koszówka 

339 1 

4 Wiejca (nr 1 - 70) 226 1 

5 Wiejca (nr 71-130) 224 1 

6 

Kampinos A (nr 1-52) 
ul. Orchidei 
ul. Baśniowa 
ul. Makowa 

187 1 

7 

Kampinos A (nr 52A – 76A) 
ul. Daliowa 
ul. Dębowa 
ul. Jaśminowa 
ul. Konwaliowa 
ul. Kwiatowa 
ul. Ogrodowa 
ul. Różana 
ul. Sasanki 

259 1 
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8 
Kwiatkówek 
Podkampinos 
Prusy 

324 1 

9 
Komorów 
Granica 
Bieliny 

322 1 

10 
Pasikonie 
Zawady 
Stare Gnatowice 

377 1 

11 
Łazy 
Łazy Leśne 
Grabnik 

348 1 

12 Wola Pasikońska 277 1 

13 Szczytno 
Skarbikowo 273 1 

14 Strzyżew 230 1 

15 

Strojec 
Rzęszyce 
Kirsztajnów 
Pindal 
Budki Żelazowskie 

247 1 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 

dr inż. Monika Ciurzyńska
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Uzasadnienie

Na podstawie art. 419 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, 
poz. 112 z późn. zm.) Rada Gminy, na wniosek Wójta, dokonuje podziału Gminy na jednomandatowe okręgi 
wyborcze. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy 
(Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.) rady gmin zobowiązane są do dokonania podziału gmin na okręgi 
wyborcze w terminie 15 miesięcy od dnia wejścia w życie wymienionej ustawy, tj. do dnia 1 listopada 2012 r. 

Podział Gminy Kampinos na okręgi wyborcze opracowany został zgodnie z zasadami tworzenia okręgów 
wyborczych wynikających z art. 417- 419 Kodeksu wyborczego, głównym założeniem jest, iż w każdym okręgu 
wyborczym tworzonym dla wyboru rady wybierany będzie 1 radny. Wspomniany podział na okręgi nie narusza 
generalnej reguły, według której o ilości mandatów decyduje liczba mieszkańców przypadająca na 1 mandat 
(norma przedstawicielstwa) stanowiąca naczelną zasadę równości wyborów zapisaną w art. 369 Kodeksu 
wyborczego. Normę przedstawicielstwa oblicza się przez podzielenie liczby mieszkańców gminy przez liczbę 
radnych. 

Przy ustalaniu podziału gminy na okręgi wyborcze uwzględnia się liczbę mieszkańców ujętych 
w stałym rejestrze wyborców danej gminy na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, w którym dokonuje się 
podziału gminy na okręgi. 

Zgodnie z Uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie wytycznych 
i wyjaśnień dotyczących podziału jednostek samorządu terytorialnego na okręgi wyborcze przez liczbę 
mieszkańców należy rozumieć sumę liczb: 

1) wyborców ujętych w rejestrze wyborców z urzędu, 

2) wyborców wpisanych do rejestru wyborców na wniosek, 

3) pozostałych osób zameldowanych w gminie na pobyt stały, za wyjątkiem osób, co do których otrzymano 
zawiadomienie o wpisaniu do rejestru wyborców w innej gminie. 

Przy ustalaniu podziału Gminy Kampinos uwzględniono liczbę mieszkańców ujętych w stałym rejestrze 
wyborców gminy na koniec III kwartału 2012 r. 

Według stanu na dzień 30 września 2012 r. liczba mieszkańców gminy wynosiła 4.188. 

Zgodnie z art.17 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w gminach do 20 000 
mieszkańców wybieranych jest 15 radnych. 

Norma przedstawicielstwa w Gminie Kampinos (tj. liczba mieszkańców podzielona przez liczbę 
wybieranych radnych) wynosi 279,2. 

W podziale gminy na okręgi wyborcze uwzględniono zasadę, że okręgiem wyborczym jest jednostka 
pomocnicza gminy - sołectwo. W miarę potrzeby jednostki te łączono, w celu utworzenia okręgu 
wyborczego, jednak w przypadku sołectw o największej liczbie mieszkańców, należało dokonać podziału 
jednostek - wynikało to z konieczności zachowania jednolitej normy przedstawicielstwa. 

Przy podziale na okręgi wyborcze, liczba mieszkańców w danym okręgu powinna mieścić się pomiędzy 
0,50 a 1,49 normy przedstawicielstwa (tj. od 142 do 418). 

Wskazany w załączeniu podział na okręgi wyborcze spełnia powyższe założenia. 

Zgodnie z art. 419 §2 pkt.1 Kodeksu Wyborczego obliczono ułamki liczby mandatów przypadające dla 
jednostek pomocniczych dzieląc liczbę mieszkańców jednostki przez jednolitą normę przedstawicielstwa. 
Następnie ułamki liczby mandatów zaokrąglono odpowiednio do liczby całkowitej. 

Układ przestrzenny gminy, w powiązaniu z liczbą mieszkańców poszczególnych sołectw gminy, 
dla zachowania jednolitej normy przedstawicielstwa spowodował konieczność wskazanego 
w załączeniu podziału gminy na okręgi wyborcze. 

Projekt podziału został skonsultowany z Delegaturą Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie, 
a następnie podany do publicznej wiadomości mieszkańców za pośrednictwem  Sołtysów Gminy, 
zamieszczony na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy oraz gminnej stronie internetowej. 
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Przedmiotowy podział Gminy Kampinos na okręgi wyborcze dla wyboru Rady Gminy obowiązywał 
będzie od wyborów przeprowadzanych na kadencje w latach 2014 – 2018. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 

dr inż. Monika Ciurzyńska
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