
 

Miasto Chełmża 

OBWIESZCZENIE 
KOMISARZA WYBORCZEGO 

W BYDGOSZCZY I 
z dnia 24 października 2018 r. 

o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 
na obszarze województwa kujawsko-pomorskie 

 

[WYCI ĄG] 

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 
2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Bydgoszczy I podaje do publicznej 
wiadomości wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze 
województwa kujawsko-pomorskie, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. 

Część I 
Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 
Dane ogólne 

1. Wybierano łącznie 144 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast spośród 393 
kandydatów zgłoszonych przez 286 komitetów wyborczych, w tym w 26 gminach i 
miastach, w których zarejestrowano tylko jednego kandydata. 

2. Uprawnionych do głosowania było 1609182 osób, w tym 39 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 851441 osobom, w tym 31 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 850699 wyborców, 
to jest 52,87%  uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 840874, to jest 98,85% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 9825, to jest 1,15%  ogólnej liczby głosów oddanych, z 
tego głosów nieważnych z powodu: 
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów albo 

postawienia znaku „X” jednocześnie za i przeciw wyborowi kandydata oddano 
2871, to jest 29,22%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata albo niepostawienia 
znaku „X” ani za ani przeciw wyborowi kandydata oddano 6954, to jest 70,78%  
ogólnej liczby głosów nieważnych, 



3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 
to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Rozdział 2. 
Wyniki wyborów  

1. Wybierano łącznie 144 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 
1) 131 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach do 20 tys. mieszkańców; 
2) 13 burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców. 

2. Wybrano łącznie 112 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 
1) 106 wójtów i burmistrzów w gminach do 20 tys. mieszkańców; 
2) 6 burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców. 

3. Nie wybrano 32 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z następujących powodów: 
1) w 32 gminach i miastach żaden z kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta 

miasta nie otrzymał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, z czego: 
a) w 25 gminach do 20 tys. mieszkańców, 
b) w 7 gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

4. W następujących gminach i miastach, o których mowa w pkt 3 ppkt 1, zgodnie z art. 
473 § 2 Kodeksu wyborczego, w dniu 4 listopada 2018 r. zostanie przeprowadzone 
ponowne głosowanie: 

1) Miasto Aleksandrów Kujawski – powiat aleksandrowski; 
2) Gmina Białe Błota – powiat bydgoski; 

3) Gmina Brodnica – powiat brodnicki; 

4) Gmina Brześć Kujawski – powiat włocławski; 

5) Gmina Brzozie – powiat brodnicki; 

6) Miasto Chełmno – powiat chełmiński; 
7) Miasto Chełmża – powiat toruński; 
8) Miasto Ciechocinek – powiat aleksandrowski; 

9) Gmina Czernikowo – powiat toruński; 
10) Gmina Dobrcz – powiat bydgoski; 

11) Gmina Drzycim – powiat świecki; 
12) Gmina Gąsawa – powiat żniński; 
13) Gmina Gniewkowo – powiat inowrocławski; 

14) Miasto i Gmina Górzno – powiat brodnicki; 

15) Miasto Grudziądz; 
16) Gmina Kamień Krajeński – powiat sępoleński; 
17) Gmina Koronowo – powiat bydgoski; 

18) Miasto i Gmina Kowalewo Pomorskie – powiat golubsko-dobrzyński; 
19) Miasto Lipno – powiat lipnowski; 

20) Gmina Nowa Wieś Wielka – powiat bydgoski; 

21) Gmina Pakość – powiat inowrocławski; 
22) Gmina Raciążek – powiat aleksandrowski; 



23) Gmina Rogowo – powiat żniński; 
24) Gmina Rogowo – powiat rypiński; 
25) Gmina Rogóźno – powiat grudziądzki; 
26) Gmina Szubin – powiat nakielski; 

27) Gmina Świecie – powiat świecki; 
28) Gmina Topólka – powiat radziejowski; 

29) Gmina Wielka Nieszawka – powiat toruński; 
30) Miasto Włocławek; 
31) Gmina Zbiczno – powiat brodnicki; 

32) Gmina Żnin – powiat żniński. 
 

 

Część II 
Szczegółowe wyniki wyborów 

Rozdział 22. 
Wybory Burmistrza Miasta Chełmży 

 
1. Wyboru nie dokonano, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby 

głosów. W dniu 4 listopada 2018 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 11047. 
3. Karty do głosowania wydano 5592 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5586 wyborców, co 
stanowi 50,57% uprawnionych do głosowania. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
Komisarz Wyborczy 

w Bydgoszczy I 

/-/ Igor Zgoliński 

 
  


