
UCHWAŁA NR XLVI/314/2018
RADY MIEJSKIEJ W IWONICZU-ZDROJU

z dnia 24 marca 2018 r.

w sprawie podziału Gminy Iwonicz-Zdrój na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz 
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 (Dz.U. z 2017 r. 
poz. 1875 z późn. zm.), art. 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu 
zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów 
publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 130) oraz art. 419 i art. 420 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks 
wyborczy (Dz.U. z 2017 r. poz. 15 z późn. zm.)

Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju
u c h w a l a, co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Iwonicz-Zdrój na okręgi wyborcze, ustala ich granice i numery oraz 
liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIV/191/2012 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 18 grudnia 2012 r. 
w sprawie podziału Gminy Iwonicz-Zdrój na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby 
radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego.

2. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

3. Od uchwały, wyborcom w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza 
Wyborczego w Krośnie w terminie 5 dni od daty jej podania do publicznej wiadomości.

 

Przewodniczący Rady

Józef Sowiński
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Załącznik do Uchwały Nr XLVI/314/2018

Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 24 marca 2018 r.

Nr okręgu
wyborczego 

Granice okręgu wyborczego Liczba radnych 
wybieranych 

w okręgu 
1 Iwonicz-Zdrój: Aleja Bełzy, Aleja Leśna, Aleja Naftowa, Aleja Jana 

Pawła II, Aleja Partyzantów, Aleja Pola, Aleja Słoneczna, Aleja 
Torosiewicza, ul. Kenara, ul. Księdza Rąba, ul. Kulczyńskiego, Plac 
Dietla, Plac Karola i Józefa, Plac Oczki, ul. Szkolna, ul. Winiarska,
 ul. Zdrojowa

1

2 Iwonicz-Zdrój: ul. Aleksiewicza, ul. Braci Kazurów, ul. Cybulskiego, 
ul. Denisa, ul. Kwiatowa, ul. Ogrodowa, ul. Penara,  ul. Piwarskiego, 
ul. Sechkiniego, ul. Wschodnia, ul. Zielona  

1

3 Iwonicz: ul. Floriańska od nr 107 – do nr 199 nieparzyste, od nr 200 – 
do końca, ul. Kmiecie od  nr 51 – do końca 

1

4 Iwonicz: ul. Floriańska od nr 1 – do nr 105, od nr 106 – do nr 
198 parzyste 

1

5 Iwonicz: ul. Długa od nr 1 – do nr 15 nieparzyste, ul. Kmiecie od nr 1 – 
do nr 50B, ul. Zadwór nr 1, od nr 5A – do nr 7A, od nr 13 – do nr 20, 
ul. Zagrodniki 

1

6 Iwonicz: ul. Długa od nr 2 – do nr 16 parzyste, od nr 17 – do nr 59,
 od nr 61 – do nr 71A nieparzyste, ul. Zadwór od nr 2 – do nr 5, od nr 8 – 
do nr 12, od nr 21 – do nr 91B 

1

7 Iwonicz: ul. Długa od nr 60 – do nr 72 parzyste, od nr 73 – do nr 89A, 
od nr 91 – do nr 207 nieparzyste, ul. Zadwór od nr 92 – do nr 175 

1

8 Iwonicz : ul. Długa od nr 90 – do nr 208 parzyste, od nr 209 – do  końca, 
ul. Zadwór od nr 176 – do końca 

1

9 Lubatowa: od nr 1 – do nr 44, od nr 334 – do nr 384 1
10 Lubatowa: od nr 45 – do nr 110C, od nr 391 – do końca 1
11 Lubatowa: od nr 260 – do nr 333, od nr 385 – do nr 390 1
12 Lubatowa: od nr 111 – do nr 140B, od nr 229 – do nr 259 1
13 Lubatowa: od nr 141 – do nr 228A 1
14 Lubatówka: od nr 1 – do nr 65C 1
15 Lubatówka: od nr 66 – do końca 1
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