
UCHWAŁA NR 220/XXVIII/2013
RADY GMINY KONOPISKA

z dnia 15 lutego 2013 r.

w sprawie podziału Gminy Konopiska na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz 
siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 
142, poz. 1591 ze zm.), art. 12 § 2, 11 i 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz. 
112 ze zm,) oraz art. 14 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. 
U. Nr 21, poz. 113 ze zm.) – na wniosek Wójta Gminy Konopiska, 

uchwala się co następuje: 

§ 1. Dokonuje sie podziału Gminy Konopiska na stałe obwody głosowania i ustala ich numery, granice oraz 
siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Konopiska. 

§ 3. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Częstochowie. 

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 

2. Do wyborów do organów stanowiących i wykonawczych jednostki samorządu terytorialnego oraz do 
referendów lokalnych, przeprowadzanych w trakcie kadencji, w czasie której uchwała wchodzi w życie, 
zastosowanie mają przepisy dotychczasowe, określające granice obwodów głosowania. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

mgr inż. Marcin Poleszczuk
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                                                                                      Załącznik do Uchwały Nr 220/XXVIII/2013 

                           Rady Gminy Konopiska z dnia 15.02.2013r. 

 

Podział Gminy Konopiska na stałe obwody głosowania  

Numer 

obwodu 

głosowania 

Granice obwodu głosowania 
Siedziba Obwodowej Komisji 

Wyborczej 

Numeru 

okręgów 

wyborczyc

h 

1 - Aleksandria Druga 

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w 

Aleksandrii, ul. Gościnna 130 

1 

2 - Aleksandria Pierwsza: Gościnna, 

Piękna,Zielona,Akacjowa, 

Dolna,Modrzewiowa, Rolnicza. 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w 

Aleksandrii, ul. Gościnna 130 

2,3 

3 - Kopalnia 

 

Zespół Szkolno Przedszkolny w 

Kopalni , ul. Szkolna 2, 

 

10 

4 - Aleksandria Pierwsza: Brzozowa, Górna, 

Kwiatowa, Leśna, Wrzosowa, Piaskowa , 

Przejazdowa. 

- Konopiska ul: Mała , Sadowa  

Zespół Szkolno Przedszkolny w 

Kopalni , ul. Szkolna 2, 

 

3,6 

5 Hutki Zespół Szkolno-Przedszkolny w 

Hutkach 

Hutki 161 

*lokal dostosowany do potrzeb 

wyborców 

niepełnosprawnych 

4 

6 Jamki, Kowale Remiza OSP  w Jamkach 

Jamki 112 

5 

7 Konopiska: Leśna, Opolska, Polna, 

Sosnowa, Rolnicza,  

Brzozowa, Lipowa, Sportowa, Stawowa, 

Śląska, Szmaragdowa, Brylantowa 

Hala Sportowa w 

Konopiskach, 

ul. Sportowa 7, 

*lokal dostosowany do potrzeb 

wyborców 

niepełnosprawnych 

6,7 

8 Konopiska: Częstochowska, Ogrodowa, 

Przemysłowa, Różana, Skośna, Spacerowa, 

Spółdzielcza, Świerkowa, Towarowa, 

Włościańska, Zielona, Źródlana, Dębowa, 

Jodłowa, Bukowa, Modrzewiowa, 

Awicenny, Gagarina, Gwiezdna, 

Heweliusza, Jowisza, Kopernika, 

Kosmiczna, Kosmonautów, Księżycowa, 

Marsjańska, Słoneczna. 

Hala Sportowa w 

Konopiskach, 

ul. Sportowa 7, 

*lokal dostosowany do potrzeb 

wyborców 

niepełnosprawnych 

8,9 

9 Korzonek, Leśniaki Filia GCKiR 

Korzonek 87 

11 

10 Łaziec, Wąsosz Szkoła Podstawowa w 

Łaźcu 

Łaziec 66 

12,14 

11 Rększowice Zespół Szkolno-Przedszkolny w 

Rększowicach 

Rększowice 78 

13 

12 Walaszczyki, Wygoda, Wygoda Kijas Dom KGW „Wygodzianka” 

Wygoda 17 

15 
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Uzasadnienie 

do podziału Gminy Konopiska na obwody głosowania. 

Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy w art. 14 nakładają na 

rady gmin obowiązek dokonania podziału gminy na stałe obwody głosowania w 

terminie 3 miesięcy od dnia ustalenia w trybie art.13 ust. 1 tej ustawy nowego 

podziału gminy na okręgi wyborcze.  

Obwody głosowania tworzy się w celu przeprowadzania głosowania w wyborach 

powszechnych oraz w wyborach przeprowadzanych w trakcie kadencji organów 

przedstawicielskich. Obwód głosowania stanowi obszar działania jednej obwodowej 

komisji wyborczej przeprowadzającej głosowanie w jednym lokalu wyborczym. 

Przedkładany projekt uchwały w sprawie obwodów głosowania ustala ich numery, 

granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych. 

W proponowanym podziale Gminy Konopiska na obwody głosowania utrzymano 

generalną zasadę wynikającą z art. 12 § 3 Kodeksu wyborczego, że o wielkości 

obwodu głosowania decyduje liczba mieszkańców nim objęta. Nie może ona 

przekroczyć 3000 mieszkańców zamieszkałych w obwodzie głosowania.  
Nowy podział gminy na obwody wyborcze, przyjmuje zasadę, że obwód głosowania 

obejmuje swoimi granicami cały okręg wyborczy przy jednoczesnym założeniu 

minimalnej liczby okręgów wyborczych w ramach obwodu głosowania. Niezależnie 

od tego biorąc pod uwagę uwarunkowania geograficzne  oraz historyczne ,wzięto pod 

uwagę odległości jakie mają mieszkańcy do lokali wyborczych. Podział okręgów na 

obwody ma zastosowanie w okręgu 3 i 6. 

Przepis art. 12 § 11 Kodeksu wyborczego ustanawia obowiązek określenia w 

uchwałach o podziale gminy na obwody głosowania siedzib obwodowych komisji 

wyborczych. 

Proponując lokale na siedziby obwodowych komisji wyborczych starano się je 

wyznaczyć w miejscach zapewniających wyborcom łatwy do nich dostęp. 

Uwzględniono również dyspozycję art. 186 § 1 Kodeksu wyborczego w związku z 

art. 15a Przepisów wprowadzających ustawę – Kodeks wyborczy zobowiązuje w 

przyszłości wyznaczenie odpowiedniej liczby siedzib obwodowych komisji 

wyborczych w budynkach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. 
Lokale te powinny spełniać kryteria określone w rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie lokali obwodowych komisji 

wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. W stosunku do 

poprzednich siedzib nie zastosowano zmian. 

Proponowany podział Gminy Konopiska na obwody głosowania będzie miał 

zastosowanie do wyborów do Sejmu RP i Senatu RP, Prezydenta RP, do Parlamentu 

Europejskiego oraz referendów od chwili jego uchwalenia. Dla wyborów organów 

samorządowych, zgodnie z art. 16 Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks 

wyborczy przyjęty podział na obwody głosowania będzie miał zastosowanie od 

kadencji 2014 – 2018. 
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