
OBWIESZCZENIE 

WÓJTA GMINY MARCISZÓW 

Z DNIA 21 SIERPNIA 2018r 
 
o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz 

siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej dla wyboru Rady Gminy Marciszów. 

 

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r – Kodeks wyborczy /Dz. U. z 2018r   poz. 754 ze zm. / WÓJT 

GMINY  podaje  do  wiadomości publicznej, że Rada Gminy Marciszów Uchwałą Nr XLVII/238/18  z dnia 22 lutego 2018r  

w sprawie podziału Gminy Marciszów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych 

wybieranych w każdym okręgu.  

 

Numery i granice okręgów wyborczych oraz liczbę radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych 

określono w sposób następujący: 
 

Nr okręgu 

wyborczego 

Granice okręgu wyborczego 

 

Liczba radnych 

wybieranych  

w okręgu wyborczym 

1 Marciszów 

ul. Główna :numery nieparzyste od nr 1 do nr 7 

                    numery parzyste od nr 2 do nr 48 

ul .Nadrzeczna: numery parzyste od nr 2 do nr 6 

                          numery nieparzyste od nr 21 do nr 81 

 

1 

2 Marciszów 

ul. Nadrzeczna : numery parzyste od nr 10 do nr 24A 

ul. Księcia Bolka I, ul. Kościelna, ul. Sołecka 

ul. Główna : numery nieparzyste od nr 9 do nr 17 

                    numery parzyste od nr 50 do nr 84 

 

1 

3 Marciszów 

ul. Główna: numery nieparzyste od nr 21 do nr 23 i nr 86 

ul. Nadrzeczna: numery parzyste od nr 26 do nr 30 

                          numery nieparzyste od  nr 85 do nr 99 

ul. Polna, ul. Stawowa, ul. Zakole, ul. Stroma 

ul. Spółdzielcza: numery nieparzyste od nr 1 do nr 7 

                           numery parzyste od nr 2 do nr 22 

 

1 

4 Marciszów 

ul. Pocztowa, ul. Dworcowa, ul. Wrzosowa, ul. Tulipanowa, ul. Słoneczna, ul. Różana, ul. 

Goździkowa, ul. Szkolna, ul. Pogodna, 

ul. Główna : numery parzyste od nr 88 do nr 122 i nr 35 

 

1 

5 Marciszów 

ul. Włókiennicza, ul. Leśna, 

ul. Główna : numery nieparzyste  od nr 37 do nr 43 

                     numery parzyste od nr  126 do nr 136 

ul. Spółdzielcza : numery nieparzyste od nr 9 do nr 31 

                            numery parzyste od nr 26 do nr 46 

 

1 

6 Ciechanowice : od nr 1 do nr 33 i od nr 133 do nr 195 1 

7 Ciechanowice:  od nr 34 do nr 78 i od nr 201 do nr 230 1 

8 Ciechanowice:  od nr 79 do nr 132 1 

9 Domanów, Pustelnik, Nagórnik 1 

10 Pastewnik 1 

11 Świdnik 1 

12 Sędzisław:  od nr 1 do nr 51 i od nr 57 do nr 80 1 

13 Sędzisław:  od nr 52 do nr 56 i od nr 81 do nr 148 1 

14 Wieściszowice : numery nieparzyste od nr 1 do nr 101 

 z wyłączeniem  nr 95 
1 

15 Wieściszowice:  numery parzyste od  nr 2 do nr 102 oraz  

 nr 95 
1 

 

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej mieści się w budynku Urzędu Gminy przy ul. Szkolnej nr 6  w Marciszowie. 
 

 

Wójt Gminy 

dr Stefan Zawierucha  


