
UCHWAŁA NR XLII/330/2018
RADY GMINY NOWE OSTROWY

z dnia 20 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/313/2018 w sprawie podziału Gminy Nowe Ostrowy na okręgi 
wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 

wyborczym

Na podstawie art. 419 § 2 , 3 i 4 oraz art. 420 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy 
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 754, poz. 1000) w związku z art. 12 ust. 2 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) Rada Gminy 
Nowe Ostrowy uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się załącznik do uchwały nr XXXIX/313/2018 wsprawie podziału Gminy Nowe Ostrowy 
na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic inumerów oraz liczby radnych wybieranych wkażdym 
okręgu wyborczym, którego treść określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Na ustalenia Rady Gminy Nowe Ostrowy w sprawie okręgów wyborczych wyborcom, w liczbie co 
najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do komisarza wyborczego w terminie 5 dni od daty 
podania uchwały do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz podaniu do 
publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie Urzędu Gminy Nowe Ostrowy oraz na tablicach ogłoszeń we wszystkich sołectwach Gminy.

§ 4. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Łódzkiemu i Komisarzowi Wyborczemu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego i ma zastosowanie do wyborów zarządzonych po zakończeniu kadencji Rady 
Gminy Nowe Ostrowy obejmującej lata 2014 – 2018.
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Załącznik do uchwały Nr XLII/330/2018

Rady Gminy Nowe Ostrowy

z dnia 20 czerwca 2018 r.

Podział gminy na okręgi wyborcze

Numer 
okręgu 

wyborczego

Granice okręgu wyborczego Liczba 
wybieranych 

radnych
1 Sołectwo: Bzówki 1
2 Sołectwo: Grochów 1
3 Sołectwo: Grodno, Imielinek 1
4 Sołectwo: Imielno, Rdutów 1
5 Sołectwo: Kołomia, Zieleniec 1
6 Sołectwo: Lipiny, Perna 1
7 Sołectwo: Miksztal, Niechcianów 1
8 Sołectwo: Nowe Ostrowy od nr 1 do nr 23 i od nr 80 do nr 118 * 1
9 Sołectwo: Nowe Ostrowy od nr 24 do nr 79 i od nr 119 do nr 121 * 1

10 Sołectwo: Ostrowy miejscowość Ostrowy od nr 1 do nr 55 * 1
11 Sołectwo: Ostrowy - miejscowość Ostrowy - Cukrownia nr 1,7, 

9,11,12,13,14,15, 16,17,19,20,21,24,25, 26,32,33,34,35,36,37, 38, 
39,40,41,42,43,44, 45,46,47 oraz miejscowość Ostrowy 56 i 57   *

1

12 Sołectwo: Ostrowy miejscowość Ostrowy - Cukrownia nr 
2,3,4,5,6,8,10,18,23 i 31   *

1

13 Sołectwo: Ostrowy miejscowość Ostrowy - Cukrownia nr 27,28,29 i 30    
*

1

14 Sołectwo: Wola Pierowa 1
15 Sołectwo: Wołodrza 1

*       Okręg obejmuje także numery nieruchomości z oznaczeniem literowym.
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Uzasadnienie

Na podstawie art. 413, art.414, art. 418  § 1, art. 419 § 1 i 4, art. 420 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia
2011 r. - Kodeks wyborczy (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 15 z. późn.zm.) Rada Gminy dokonuje podziału
gminy na 15 stałych jednomandatowych okręgów wyborczych ustalając ich numery i granice oraz
liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu według normy przedstawicielstwa. Podziału gminy na
okręgi wyborcze dokonuje się w związku z 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) w terminie 60 dni od dnia wejścia
w życie tej ustawy. Taki podział został dokonany uchwałą Rady Gminy Nowe Ostrowy nr
XXXIX/313/2018 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Nowe Ostrowy na okręgi wyborcze
oraz ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2018 r. poz. 2255). Załącznik do tej uchwały określał szczegółowo okręgi
głosowania i liczbę radnych wybieranych w poszczególnych okręgach, jednakże ze względu na
specyfikę miejscowości Ostrowy – Cukrownia i miejscowości Nowe Ostrowy w których należało
dokonać podziału określonego numeracją domów, pojawiły się nieścisłości wynikające z nadania
nieruchomość nr 23 A, która nie była wprowadzona do opisanego w załączniku okręgu głosowania.
Dokonana zmiana załącznika do niniejszej uchwały rozwiązuje powstały problem obecnie i przyszłości.
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