
UCHWALA NR XXX/177 /18 
RADY GMINY REGNÓW 

z dnia 29 marca 2018 r. 

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2017 r. , poz. 1875 i poz. 2232; Dz.U. z 2018 r. , poz. 130), art. 12 § 2, § 11 , § 12, § 
13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i poz. 1089, 
z 2018 r. poz. 4, poz. 130, poz. 138) w związku z art. 13 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. 
z 2018 r. poz. 130) 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 wywieszenie 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Regnów i w Biuletynie Informacji Publicznej. 

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XVIl/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 (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego 
z 2012 r. poz.3075). 

§ 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. 

Przewodniczący Rady 

4tDo/{. 
Kazimierz Tkaczyk 
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Załącznik do Uchwały Nr XXX/177/18 

Rady Gminy Regnów 

z dnia 29 marca 2018 r. 

Podział GMINY REGNÓW na stałe obwody głosowania 

Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji 
wyborczej 

Miejscowości: Gminna Biblioteka Publiczna 
Annosław, Kazimierzów, Podskarbice w Regnowie 
Królewskie, Podskarbice Szlacheckie, 
Regnów, Nowy Regnów, Sowidół, Rylsk, 
Rylsk Duży, Sławków, Rylsk Mały , Wólka 
Strońska 
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