
U z a s a d n i e n i e  
celu podjęcia uchwały w sprawie podziału                          

miasta Hajnówka na okręgi wyborcze ,  
ustalenie ich granic i numerów  

oraz liczby radnych wybieranych                                                  
w każdym okręgu wyborczym. 

 
 
Zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 roku – przepisy wprowadzające ustawę 
– Kodeks wyborczy  rady gmin maja obowiązek dokonać podziału gminy na 
okręgi wyborcze , ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych 
wybieranych w każdym okręgu. Rada gminy dokonuje podziału gminy na 
okręgi wyborcze wyłącznie na wniosek wójta , burmistrza , prezydenta. Podział 
zawarty we wniosku nie jest wiążący dla rady. Zmiany w podziale w stosunku 
do zaproponowanego we wniosku są możliwe pod warunkiem , ze ustalony 
podział na okręgi wyborcze odpowiada zasadom określonym w Kodeksie 
wyborczym. Przy ustalaniu podziału rady powinny uwzględnić liczbę 
mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców gminy na koniec kwartału 
poprzedzającego kwartał , w którym dokonuje się podziału na okręgi wyborcze . 
Przez liczbę mieszkańców , o której tutaj mowa powinno się rozumieć sumę 
liczb : 

1. wyborców ujętych w rejestrze wyborców z urzędu , 
2. wyborców wpisanych do rejestru wyborców na wniosek , 
3. pozostałych osób zameldowanych w gminie na pobyt stały , za wyjątkiem 

osób , co do których otrzymano zawiadomienie o wpisaniu ich do rejestru 
wyborców w innej gminie . 

Przy dokonywaniu podziału należy przestrzegać zasady , że w gminach na 
terenach miejskich przy tworzeniu okręgów wyborczych uwzględnia się 
istniejące jednostki pomocnicze . Jednostki pomocnicze gminy łączy się w celu 
utworzenia okręgu lub dzieli się na dwa lub więcej okręgów wyborczych , jeżeli 
to wynika z konieczności zachowania jednolitej normy przedstawicielstwa . 
Na terenie miasta Hajnówka powołanych jest 9 jednostek pomocniczych 
zwanych dalej Radami Osiedla .  
Poniżej przedstawiam informację jak się przedstawia podział przedmiotowych 
jednostek na okręgi wyborcze: 

1. Rada Osiedla „PODLASIE”  – obejmuje proponowany okręg wyborczy 
nr 10 oraz okręg wyborczy Nr 13 wspólnie z sąsiadującą z tą Radą Radą 
Osiedla „Lipowa”, 

2. Rada Osiedla „CENTRUM”  obejmuje okręgi o numerach 8,9,16 oraz 
okręg 21  wspólnie z sąsiadującą  Radą Osiedla „Mazury „, 

3. Rada Osiedla „MAZURY”  obejmuje okręg 20  i okręg 21 wspólnie z 
sąsiadującą Rada Osiedla „Mazury „, 



4. Rada Osiedla „JUDZIANKA-LE ŚNA-GÓRNE”   obejmuje okręg 
wyborczy nr 1 oraz okręg nr 2 wspólnie z sąsiadującą Radą Osiedla 
„Mi ędzytory”. 

5. Rada Osiedla „MIĘDZYTORY” obejmuje okręg nr 2 wspólnie z 
sąsiadującą Radą Osiedla „Judzianka – Leśna- Górne” oraz okręg nr 4 
wspólnie z sąsiadującą Radą Osiedla „ Majdan – Czworaki „, 

6. Rada Osiedla „MAJDAN-CZWORAKI”  obejmuje okręg wyborczy nr 
3,5,6,7 i Nr 4 wspólnie z sąsiadującą Radą Osiedla „Międzytory” , 

7. Rada Osiedla „PASZKI”  obejmuje okręg wyborczy nr 17 , 18 i okręg 19 
wspólnie z sąsiadującą Radą Osiedla „Mazury” , 

8. Rada Osiedla „PLACÓWKA”  obejmuje okręgi 11, 12 , 
9. Rada Osiedla „LIPOWA”  obejmuje okręgi 14,15 i Nr 13 wspólnie  z             

sąsiadującą Radą Osiedla ‘Podlasie”. 
W związku z powyższym uwzględniając wytyczne Kodeksu wyborczego                  
i przepisów wprowadzających  cyt. ustawę oraz Państwowej Komisji Wyborczej 
wnioskuję o przyjęcie przedmiotowego projektu uchwały . 



Uchwała Nr XXI/..../12 
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia  .... października 2012 roku 
 
w sprawie podziału miasta Hajnówka na okręgi wyborcze , ustalenie ich granic i numerów 
oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym 
 
 



załącznik do uchwały Nr XXI/..../12 
Rady Miasta Hajnówka   

z dnia .... października 2012 roku 
 

Podział Miasta Hajnówka na okręgi wyborcze 
 

1. Liczba mieszkańców Miasta Hajnówka  wg. stanu na                                       
dzień 2012-08-02  - 22172. 

2. Liczba wybieranych radnych – 21. 
3. Jednolita norma przedstawicielstwa – 1056 

 
Numer 
okręgu 

Granice okręgu Liczba 
mieszkańców 

w okręgu 

Liczba 
radnych 

wybieranych 
w okrę

1 Bartników,Cisowa,Cyprysowa,Czeska, 
Gruntowa,Iglasta,Jodłowa,Leśna,Magazynowa, 
Miodowa,Modrzewiowa,Nektarowa,Ogrodowa, 
Pszczela,Słodka,Sosnowa,Spiżowa,Świerkowa, 
Woskowa,Wrzosowa 

1126 

2 Akacjowa,Bohaterów Warszawy,Bohaterów 
Westerplatte,Ciasna,Daleka,Dębowa,Dr. Kazimierza 
Ptaszyńskiego,Dzialowa, 
Gajowa,Jana Werpachowskiego,Judzianka Stara,Kolonia 
Poryjewo,Konwaliowa, 
Łąkowa,Myśliwska, Obwodowa,Poranek, 
Poryjewo,Spokojna,Szosa 
Kleszczelowska.Skośna,Stanisława Duboisa,Tadeusza 
Kościuszki,Warszawska 21-146,Wiejska,Wincentergo 
Kołodzieja,Wojska Polskiego,Zwierzyniecka.  

1176 

3 Mikołaja Reja 1148 
4 Adama Mickiewicza,Armii Ludowej, 

Białowieska,Bliska,Cicha,Jana Kochanowskiego,Juliana 
Tuwima,Klimek,Kolejowa,Księżycowa,Łagodna,Małomiejska 
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