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UCHWAŁA NR XLII/309/10
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY

z dnia 28 września 2010 r.

w sprawie aktualizacji opisu granic okręgów wyborczych w gminie miasta Chełmży. 

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 
1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 
116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 
128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, 
poz. 1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 
i 146 i Nr 106, poz. 675) w związku z art. 92 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja 
wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, 
z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. 
Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 
48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766, z 2008 r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180, poz. 1111, z 2009 r. Nr 213, poz. 
1651 i 1652 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 356), na wniosek Burmistrza Miasta Chełmży uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. W uchwale nr XLIII/327/02 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie okręgów 
wyborczych (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 83, poz. 1725, z 2007 r. Nr 111, poz. 1679, z 2009 r. Nr 28, 
poz. 559 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 1184), dokonuje się aktualizacji opisu granic okręgów wyborczych 
w załączniku do uchwały w następujący sposób: 

1) w opisie granic okręgu wyborczego nr 4 wyrazy „Mickiewicza numery nieparzyste od nr 1 do nr 9, 
parzyste od nr 2 do nr 6” zastępuje się wyrazami „Mickiewicza numery nieparzyste od nr 1 do nr 9, 
parzyste od nr 2 do nr 6a”; 

2) w opisie granic okręgu wyborczego nr 5 wyrazy „Ks. Piotra Skargi 6” zastępuje się wyrazami „Ks. 
Piotra Skargi od nr 4 do nr 6d”; 

3) w opisie granic okręgu wyborczego nr 6 wyrazy „Św. Jana 7” zastępuje się wyrazami „Św. Jana nr 7 i 
7a”; 

4) w opisie granic okręgu wyborczego nr 7 wyrazy „Sienkiewicza numery nieparzyste od nr 17 do nr 
29a” zastępuje się wyrazami „Sienkiewicza numery nieparzyste od nr 17 do nr 29c”; 

5) w opisie granic okręgu wyborczego nr 8 wyrazy „Bydgoska numery nieparzyste od nr 1 do 15, 
parzyste od nr 2 do nr 12” zastępuje się wyrazami „Bydgoska numery nieparzyste od nr 1 do 15a, 
parzyste od nr 2 do nr 12”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży. 
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§ 3. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz podaje do 
publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Janusz Kalinowski
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Uzasadnienie

do uchwały nr XLII/309/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 września 2010 r. w sprawie aktualizacji 
opisu granic okręgów wyborczych w gminie miasta Chełmży.                                                            
    Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad 
powiatów i sejmików województw, podział na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę radnych 
wybieranych w każdym okręgu ustala, na wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta), rada gminy. 
Zaistniała potrzeba aktualizacji opisu granic okręgów wyborczych poprzez uporządkowanie numeracji 
nieruchomości. Ze względu na to, że podział gminy na okręgi wyborcze należy do kompetencji rady 
gminy, uszczegółowienie opisu granic musi być dokonane również przez radę, w drodze 
uchwały.                                                                                             
    W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione. 


