
          
Uchwała Nr XVII/105/2012 

Rady Gminy Regnów 
z dnia 30 sierpnia 2012 roku 

 

 

w sprawie podziału Gminy Regnów na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich 
numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych 

 
Na podstawie art. 12 § 2, § 11, § 12 i § 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks 

wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 
147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 roku, 
poz.849) w związku z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.- Przepisy wprowadzające 
ustawę – Kodeks wyborczy  (Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 oraz 
Nr 149, poz. 889)  Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 
§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Regnów na stałe obwody głosowania oraz ustala się 

ich numery, granice i siedziby obwodowych komisji wyborczych, zgodnie z załącznikiem    
do uchwały. 

§ 2. Na ustalenia Rady Gminy Regnów w sprawie podziału gminy na stałe obwody 
głosowania  wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi        
do Komisarza Wyborczego w Skierniewicach 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 
rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Regnów i w biuletynie informacji 
publicznej. 

 
§ 4. Traci moc  Uchwała Nr 4/98 Zarządu Gminy Regnów z dnia 14 sierpnia 1998 roku 

w sprawie utworzenia obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib 
obwodowych komisji wyborczych oraz Uchwała Nr XVI/73/00 Rady Gminy Regnów z dnia 
29 czerwca 2000 roku w sprawie zmian w podziale gminy na obwody głosowania. 

 
§ 5. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Łódzkiemu i Komisarzowi Wyborczemu 

w Skierniewicach. 
 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Łódzkiego.  



                                                                                Załącznik 
                                                                                                         do Uchwały Rady Gminy 

                                                                                                             Regnów Nr XVII/105/2012 
                                                                                                              z dnia 30 sierpnia 2012 roku 

 
 
 
 

Podział GMINY REGNÓW na stałe obwody głosowania 
 
 
 

Numer 
obwodu 

głosowania 
 

Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji 
wyborczej 

 
1 

 
Miejscowości: 
Annosław, Kazimierzów, Podskarbice 
Królewskie, Podskarbice Szlacheckie, 
Regnów, Nowy Regnów, Sowidół, Rylsk, 
Rylsk Duży, Sławków, Rylsk Mały, 
Wólka Strońska 
 
 

 
Gminna Biblioteka Publiczna w 

Regnowie 

 



U z a s a d n i e n i e 
do Uchwały Nr XVII/105/2012 

Rady Gminy Regnów 
z dnia  30 sierpnia 2012 roku 

 
 
       Przedstawiony projekt podziału Gminy Regnów na stałe obwody głosowania opracowany 
został zgodnie z zasadami tworzenia obwodów głosowania wynikających z art.12 ustawy z 
dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz.112 z późn.zm.) oraz na 
podstawie art.14 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Przepisy wprowadzające ustawę -
Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz.113 z późn.zm.). 
Przepis art.12 §2 ustawy Kodeks wyborczy upoważnia radę gminy do dokonania, poprzez 
podjęcie stosownej uchwały, podziału gminy na stałe obwody głosowania, a obowiązek 
dokonania przedmiotowego podziału wynika z art.14 ust.1 ustawy Przepisy wprowadzające 
ustawę –Kodeks wyborczy. Rada gminy  powinna dokonać podziału na obwody głosowania 
w terminie trzech miesięcy od dnia podziału gminy na okręgi wyborcze.  Uchwałę o podziale 
gminy Regnów na okręgi wyborcze Rada Gminy podjęła w dniu 14 czerwca 2012 roku, która 
została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego dnia                           
12 lipca 2012 roku. 
Zgodnie z ustawowymi przesłankami stały obwód głosowania powinien obejmować od 500 
do 3000 mieszkańców. W przypadkach uzasadnionych miejscowymi warunkami obwód może 
obejmować mniejszą liczbę mieszkańców. 
Przedstawiony projekt uchwały określa taki sam obwód, numer, granicę i siedzibę 
obwodowej komisji wyborczej jak obowiązujący dotychczas. Proponuje się utworzyć jeden 
obwód głosowania, obejmujący wszystkie miejscowości gminy Regnów, z siedzibą w 
Gminnej Bibliotece Publicznej w Regnowie. Obwód ten obejmowałby 1.883 mieszkańców 
(według stanu na dzień 31.03.2012r.) uprawnionych do głosowania.  
 
Podział Gminy Regnów na obwody głosowania przedstawia poniższa tabela: 
 
Numer 
obwodu 
głosowania 

Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej 
komisji wyborczej 

Numer okręgu 
wyborczego 

Liczba 
mieszkańców  

 
1 
 
 
 
 

Annosław, Kazimierzów, 
Podskarbice Królewskie, 
Podskarbice Szlacheckie, 
Regnów, Nowy Regnów, 
Sowidół, Rylsk, Rylsk Duży, 
Sławków, Rylsk Mały, 
Wólka Strońska 
 

Gminna Biblioteka 
Publiczna w Regnowie 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,
13,14,15 

1.883 

 
 

Przy ustalaniu takiego podziału kierowano się następującymi kryteriami: 
- liczba osób uprawnionych do głosowania w obwodzie, 
- warunki lokalowe siedziby obwodowej komisji wyborczej (nowy budynek przystosowany 
dla osób niepełnosprawnych), 
- warunki miejscowe (niewielkie odległości poszczególnych miejscowości od siedziby 
obwodowej komisji wyborczej). 
 
W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.  



 


