
OBWIESZCZENIE 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA 

z dnia 21 sierpnia 2018r. 
 
o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu 

wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Muszynie w wyborach do rad 

gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów 

i prezydentów miast, wyznaczonych na dzień 21 października 2018r. 

 

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 754  z późn. 

zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna podaje do publicznej wiadomości, że Rada Miasta 

i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna Uchwałą Nr XLVII.530.2018 z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie podziału 

Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby 

radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym  utworzyła następujące okręgi wyborcze w wyborach do rad 

gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów 

i prezydentów miast  wyznaczonych na dzień 21 października 2018r. 

 
Nr 

okręgu 
Granice okręgu wyborczego Liczba radnych 

wybieralnych w 
okręgu 

wyborczym 

1. MUSZYNA: Osiedle „Śródmieście” (ulice: Jasna, Kity, Kościelna, Krótka, Krzywa, 
Rolanda, Rynek, R. Dmowskiego, Wąska) 

1 

2. MUSZYNA: Osiedle „Zazamcze” (ulice: Basztowa, Lipowa Nowa, Zazamcze, 
Zielona) 

1 

3. MUSZYNA: część Osiedla „Piłsudskiego” (ulice: Ogrodowa, Zefirka, część ul. 
Piłsudskiego nr domów: od 2 do 42 (prawa strona), od 1 do 45 (lewa strona)) 

1 

4. MUSZYNA: część Osiedla „Piłsudskiego” (ulica Piłsudskiego od przejazdu 
kolejowego w kierunku Słowacji, Mściwujewskiego, Al. Zdrojowa) 

1 

5. MUSZYNA: Osiedle „Grunwaldzka” (ulice: Grunwaldzka, Polna, Słoneczna) 1 

6. MUSZYNA: Osiedle „Kościuszki” (ulice: Kościuszki, Leśna, Podgórna, Pułaskiego) 1 

7. Sołectwo ANDRZEJÓWKA 1 

8. Sołectwo MILIK 1 

9. Sołectwo ŻEGIESTÓW (Żegiestów – Łopata Polska, Żegiestów-Zdrój) 1 

10. Sołectwo SZCZAWNIK 1 

11. Sołectwo ZŁOCKIE 1 

12. Sołectwo JASTRZĘBIK 1 

13. część Sołectwa POWROŹNIK:  
lewa strona potoku „Kryniczanka” począwszy od granicy z Gminą Uzdrowiskową 
Krynica, do potoku „Muszynka”, następnie lewa strona potoku „Muszynka” do mostu 
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 971, lewa strona ciągu dróg: droga wojewódzka nr 971 - 
droga powiatowa nr 1513K „Powroźnik – Tylicz” (obok Domu Wczasowego „Janosik”) 
oraz obszar w kierunku Wsi Wojkowa, od drogi publicznej Nr 292917K, przebiegającej 
obok Cerkwi, w kierunku cmentarza parafialnego (działki nr 429/8 i 430), następnie 
lewą stroną drogi publicznej nr 292910K (działka nr 444) do potoku „Młynne”, 
następnie lewa strona potoku „Młynne” do granicy z Sołectwem Dubne 

1 

14. część Sołectwa POWROŹNIK:  
prawa strona potoku „Kryniczanka” począwszy od granicy z Gminą Uzdrowiskową 
Krynica do potoku „Muszynka”, następnie prawa strona potoku „Muszynka” do mostu 
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 971, prawa strona ciągu dróg: droga wojewódzka nr 971 - 
droga powiatowa nr 1513K „Powroźnik – Tylicz” (obok Domu Wczasowego „Janosik”) 
oraz obszar w kierunku miejscowości Muszyna, od drogi publicznej Nr 292917K, 
przebiegającej obok Cerkwi, w kierunku cmentarza parafialnego (działki nr 429/8 i 430), 
następnie prawa strona drogi publicznej nr 292910K (działka nr 444) do potoku 
„Młynne”, następnie prawa strona potoku „Młynne” do granicy z Sołectwem Dubne 

1 

15. Sołectwa: WOJKOWA, DUBNE, LELUCHÓW 1 

 

 

Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w Muszynie mieścić się będzie w Urzędzie Miasta 

i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, przy ul. Rynek 31- pok. nr 9,  tel. 018 472 59 30, 018 

471 40 09 w. 30. 
 

 

   Burmistrz 

 

 

(-) Jan Golba 


