OBWIESZCZENIE
Burmistrza Czechowic-Dziedzic
z dnia 21 sierpnia 2018 r.
w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych
wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji
Wyborczej w Czechowicach-Dziedzicach dla wyborów do Rady Miejskiej w CzechowicachDziedzicach oraz wyborów Burmistrza Czechowic-Dziedzic w dniu 21 października 2018 r.
Na podstawie art. 422, w związku z art. 475 § 2, ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks
wyborczy r. (j.t. Dz. U. z 2018 poz. 754, poz. 1000, poz. 1225, poz. 1238, poz. 1282, poz. 1349, poz.
1321), uchwały Nr XLVI/507/18 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie podziału Gminy Czechowice-Dziedzice na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej
w Czechowicach-Dziedzicach (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2018 r. poz. 2408)
Burmistrz Czechowic-Dziedzic podaje do publicznej wiadomości,
informację o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych
w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej
w Czechowicach-Dziedzicach dla wyborów do Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
oraz wyborów Burmistrza Czechowic-Dziedzic w dniu 21 października 2018 r.:
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WYBORCZEGO
Okręg wyborczy tworzą w całości jednostki pomocnicze: Osiedle
„Barbara”, Osiedle „Renardowice”, Osiedle „Północ” i Osiedle
„Dziedzice”. Granice okręgu stanowią: granica północna biegnie
północną granicą administracyjną miasta w kierunku wschodnim;
granica wschodnia biegnie wschodnią granicą administracyjną miasta
w kierunku południowym do szlaku kolejowego Oświęcim Zebrzydowice; granicę południową stanowi ww. szlak kolejowy w
kierunku zachodnim do przecięcia z drogą krajową nr 1 i dalej tą drogą
do skrzyżowania z ul. Wodną, tą ulicą do ul. Księża Grobel, dalej tą
ulicą do granicy administracyjnej pomiędzy miastem a gminą, a
następnie dalej wzdłuż tej granicy w kierunku zachodnim przechodząc
na wysokości ul. Ochodzkiej w granicę zachodnią i dalej w kierunku
północnym do przecięcia z północną granicą administracyjną miasta.
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Okręg wyborczy tworzą w całości jednostki pomocnicze: Osiedle
„Centrum”, Osiedle „Lesisko”, Osiedle „Tomaszówka” i Osiedle
„Południe”. Granice okręgu stanowią: granicę północną stanowi szlak
kolejowy Oświęcim – Zebrzydowice od przecięcia z drogą krajową nr 1
do wschodniej granicy administracyjnej miasta; granica wschodnia
biegnie wschodnią granicą administracyjną miasta w kierunku
południowym do styku z południową granicą administracyjną miasta;
granica południowa biegnie południową granicą administracyjną
miasta w kierunku zachodnim do ul. Lipowskiej; granica zachodnia
biegnie wzdłuż ul. Lipowskiej do przecięcia się z drogą krajową nr 1 i
dalej tą drogą w kierunku północnym do przecięcia się z ul. Bukową i
dalej przez południową część obszaru cmentarza i Pałacu Kotulińskich
do skrzyżowania ul. Kruczej z ul. Mikołaja Kopernika i dalej tą ulicą do
skrzyżowania z ul. Legionów i dalej ulicami: Mazańcowicką i Ligocką
do granicy administracyjnej pomiędzy miastem a sołectwem Ligota i
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dalej tą granicą w kierunku północnym do ul. Księża Grobel i dalej
ulicami: Księżą Groblą i Wodną ponownie do przecięcia się z drogą
krajową nr 1 i tą drogą w kierunku północnym do przecięcia się ze
szlakiem kolejowym Oświęcim – Zebrzydowice.
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Okręg wyborczy tworzą w całości jednostki pomocnicze: Osiedle
„Czechowice Górne”, Sołectwo Ligota, Sołectwo Zabrzeg i Sołectwo
Bronów. Granice okręgu stanowią: granica północna biegnie północną
granicą administracyjną gminy do styku z granicą administracyjną
miasta; granica wschodnia biegnie zachodnią granicą administracyjną
miasta w kierunku południowym do ul. Ligockiej, a następnie wzdłuż
tej ulicy do skrzyżowania z ul. Mazańcowicką i dalej tą ulicą do
skrzyżowania z ul. Legionów, a następnie tą ulicą do skrzyżowania z
ul. Mikołaja Kopernika i dalej tą ulicą do skrzyżowania z ul. Kruczą i
dalej przez południową część cmentarza i Pałacu Kotulińskich do
skrzyżowania ul. Bukowej z drogą krajową nr 1 i dalej tą drogą w
kierunku południowym do przecięcia z ul. Lipowską i dalej tą ulicą do
południowej granicy administracyjnej miasta; granicę południową
stanowi południowa granica administracyjna miasta od ul. Lipowskiej
w kierunku zachodnim i dalej południowa granica administracyjna
gminy w kierunku zachodnim do styku z zachodnią granicą
administracyjną gminy; granicę zachodnią stanowi zachodnia granica
administracyjna gminy w kierunku północnym do styku z północną
granicą administracyjną gminy.

Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej:
Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach
Plac Jana Pawła II 1
sala nr 003
tel. 32/ 214 71 19

BURMISTRZ

Marian Błachut
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