
        
Uchwała Nr XLVII.530.2018 

Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna 
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 

 
Na podstawie: 

 art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. 
z 2017, poz. 1875  z późn. zm.), 

 art. 419 § 2  ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (j.t. Dz. U. z 2017r.,  poz. 
15 i 1089 oraz z 2018r. poz. 4,130 i 138), 

 art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o zmianie niektórych ustaw w celu 
zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania 
niektórych organów publicznych  (Dz. U. z 2018r. poz. 130) 

 
- na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, - Rada Miasta 
i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
1. Dokonuje się podziału Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na 15 jednomandatowych 

okręgów wyborczych, których numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych w każdym 
okręgu określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Wykaz graficzny podziału Miasta Muszyna na okręgi wyborcze stanowi załącznik nr 2 
do niniejszej uchwały. 

3. Wykaz graficzny sołectw gminy stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 
 

§ 2 
Uchwałę przekazuje się, po jednym egzemplarzu Wojewodzie Małopolskiemu w Krakowie 
i Komisarzowi Wyborczemu w Nowym Sączu I. 

 
§ 3 

Na ustalenia Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w sprawie okręgów wyborczych, 
podjęte w uchwale, wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi 
do Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I w terminie 5 dni od daty podania uchwały 
do publicznej wiadomości. 

 
§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna. 
 

§ 5 
Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jej w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej 
Muszyna. 

 
§ 6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego. 
 

§ 7 
Traci moc Uchwała Nr XLVIII.668.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 
26 czerwca 2014r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na okręgi 
wyborcze. 
 



 
 

UZASADNIENIE 
 

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o zmianie niektórych ustaw 
w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania 
niektórych organów publicznych  (Dz. U. z 2018r. poz. 130) wszystkie rady gmin zobowiązane 
są do dokonania podziału gmin na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy w terminie 60 dni 
od dnia wejścia w życie wymienionej ustawy tj.  do dnia 1 kwietnia 2018r.  

Przy dokonywaniu podziału należy uwzględnić liczbę radnych wybieranych do rad 
w wyborach w 2018r., ustaloną przez wojewodę w trybie art. 373 Kodeksu wyborczego. 
W przypadku, gdy wojewoda nie ustalił jeszcze liczby radnych wybieranych w wyborach w 2018r., 
należy, uwzględniając liczbę mieszkańców (ujętych w stałym rejestrze wyborców danej gminy 
na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, w którym dokonuje się podziału na okręgi 
wyborcze) sprawdzić, czy ustalona przez wojewodę liczba radnych wybieranych do rady gminy 
w wyborach w 2014r. w dalszym ciągu jest zgodna z art. 17 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym. 

Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna wnioskuje o utrzymanie 
dotychczasowego podziału gminy na okręgi wyborcze, dokonanego Uchwałą 
Nr XLVIII.668.2014 z dnia 26 czerwca 2014r. oraz uwzględnienie zmiany nazwy ulicy 
w Muszynie  z 21 Stycznia na  ulicę Romana Dmowskiego, dokonanej Zarządzeniem Zastępczym 
Wojewody Małopolskiego w dniu 13 grudnia 2017r.  

Zgodnie z art. 419 § 2  ustawy Kodeks wyborczy podział gminy na okręgi wyborcze, 
ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu ustala, na wniosek wójta, 
rada gminy według jednolitej normy przedstawicielstwa obliczonej przez podzielenie liczby 
mieszkańców gminy przez liczbę radnych wybieranych do danej rady.  

Przy ustalaniu podziału gminy na okręgi wyborcze rada powinna uwzględnić liczbę 
mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców danej gminy na koniec kwartału 
poprzedzającego kwartał, w którym dokonuje się podziału na okręgi wyborcze  tj. w przypadku 
wyborów w 2018r. według stanu na dzień 31 grudnia 2017r. Następnie liczbę mieszkańców 
w okręgu dzieli się przez jednolitą normę przedstawicielstwa w gminie z zastosowaniem 
zaokrągleń liczby mandatów w górę do całkowitej liczby mandatów, jeżeli ułamek liczby 
mandatów w okręgu jest równy lub większy niż ½ mandatu i odrzuceniem ułamka mandatu 
mniejszego niż ½. Zasady tej należy bezwzględnie przestrzegać.  
Uwzględniając powyższe przepisy wskazać należy, że liczba mieszkańców Miasta i Gminy 
Uzdrowiskowej Muszyna według stanu na dzień 31 grudnia 2017r. wyniosła: 11703 osoby, 
po przeliczeniu norma przedstawicielstwa wynosi: 780,20. Szczegółowy podział Miasta 
i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na jednomandatowe okręgi wyborcze z uwzględnieniem 
proponowanych zmian obrazuje tabela Nr 1. Zaproponowany podział jest zgody z kryteriami 
wynikającymi z przepisów ustawy Kodeks wyborczy i nie powoduje naruszenia normy 
przedstawicielstwa. 

Przedłożony Radzie projekt podziału gminy na okręgi wyborcze był konsultowany 
i pozytywnie zaopiniowany przez Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I (pismo z dnia 
13 lutego 2018r., znak:DNS-5242-11/18). 
 

 
 



  
 
 
Tabela Nr 1 
„Podział Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na jednomandatowe okręgi 
wyborcze” 
 
 

Liczba 
mieszkańców 11703 

GMINA MUSZYNA 

Liczba 
mandatów 15 

Norma 
przedstawicielska 780,20 

Liczba 
mieszkańców 

poza okręgami 0 
Obliczenia na podstawie 

danych: 31.12.2017   

Nr 
okręgu 

Liczba 
mieszkańców Mandaty  

Mandaty 
zaokrąglenie 

Mieszkańców 
na mandat 

Proponowane 
mandaty 

Różnica 
mandatów  Granice okręgu 

1 552 0,71 1 552 1   

MUSZYNA: Osiedle „Śródmieście" 
(ulice: Jasna, Kity, Kościelna, Krótka, 

Krzywa, Rolanda, Rynek, 
R. Dmowskiego, Wąska) 

2 446 0,58 1 446 1   

MUSZYNA: Osiedle „Zazamcze” 
(ulice: Basztowa, Lipowa, Nowa, 

Zazamcze,  Zielona) 

3 909 1,17 1 909 1  

Muszyna: część Osiedla  
„Piłsudskiego” (ulice: Ogrodowa, 
Zefirka, część ul. Piłsudskiego nr 

domów 2-42 oraz 1-45) 

4 1021 1,31 1 1021 1  

Muszyna: część Osiedla  
„Piłsudskiego” (ulice: Piłsudskiego od 

przejazdu kolejowego w kierunku 
Słowacji, Mściwujewskiego, Al. 

Zdrojowa) 

5 1001 1,29 1 1001 1   

MUSZYNA: Osiedle „Grunwaldzka" 
(ulice: Grunwaldzka, Polna, 

Słoneczna) 

6 1006 1,29 1 1006 1   

MUSZYNA: Osiedle „Kościuszki” 
(ulice: Kościuszki, Leśna, Podgórna, 

Pułaskiego) 

7 478 0,62 1 478 1   Andrzejówka 

8 782 1,01 1 782 1   Milik 

9 967 1,24 1 967 1   
Żegiestów, Żegiestów -Łopata Polska, 

Żegiestów Zdrój 

10 903 1,16 1 903 1   Szczawnik 

11 920 1,18 1 920 1   Złockie 

12 525 0,68 1 525 1   Jastrzębik 

13 858 1,10 1 858 1   Cześć sołectwa Powroźnik 

14 844 1,09 1 844 1   Część sołectwa Powroźnik 

15 491 0,63 1 491 1  Dubne, Leluchów, Wojkowa 

  11703   15   15    

 
 
 
 
 



 
 
 
 

Załącznik Nr 1 
do Uchwały NrXLVII.530.2018 
Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej  
z dnia 28 lutego 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 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


