
 

 

PAŃSTWOWA 

KOMISJA WYBORCZA 

ZPOW-5244-55/18 

UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 20 czerwca 2018 r. 

w sprawie odwołania od postanowienia Komisarza Wyborczego w Siedlcach II 

Państwowa Komisja Wyborcza, na podstawie art. 160 § 1 pkt 1 i art. 420 § 2 ustawy z dnia 

5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 i 1000), po rozpatrzeniu 

odwołania wniesionego przez wyborców gminy Mińsk Mazowiecki od postanowienia 

Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 16 kwietnia 2018 r., znak DSD-5242-1-31/18, 

dotyczącego podziału gminy Mińsk Mazowiecki na okręgi wyborcze 

postanawia 

1) nie uwzględnić odwołania; 

2) uchylić postanowienie Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 16 kwietnia 

2018 r., znak DSD-5242-1-31/18, i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia 

Komisarzowi Wyborczemu w Siedlcach II. 

Uzasadnienie 

Rada Gminy Mińsk Mazowiecki uchwałą nr XLIV/315/18 z dnia 26 marca 2018 r. 

w sprawie podziału Gminy Mińsk Mazowiecki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic 

i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu dokonała podziału gminy 

na okręgi wyborcze. 

Komisarz Wyborczy w Siedlcach II postanowieniem z dnia 28 marca 2018 r., znak 

DSD-5242-1-31/18, stwierdził, że wskazana wyżej uchwała narusza prawo, bowiem trzy 

okręgi wyborcze zostały utworzone przez połączenie niegraniczących ze sobą jednostek 

pomocniczych gminy i wezwał Radę Gminy Mińsk Mazowiecki do dokonania podziału 
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gminy na okręgi wyborcze w sposób zgodny z prawem w terminie do dnia 13 kwietnia 

2018 r. Wobec bezskuteczności tego wezwania Komisarz Wyborczy w Siedlcach II 

postanowieniem z dnia 16 kwietnia 2018 r., znak DSD-5242-1-31/18, dokonał podziału 

gminy Mińsk Mazowiecki na okręgi wyborcze, ustalił ich granice i numery oraz liczbę 

radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. 

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 16 kwietnia 2018 r. zostało 

podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 

Mińsk Mazowiecki oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Mińsk 

Mazowiecki w dniu 24 kwietnia 2018 r. 

Do Państwowej Komisji Wyborczej wpłynęło w dniu 25 kwietnia 2018 r., tj. w ustawowym 

terminie, odwołanie od postanowienia Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 

16 kwietnia 2018 r., znak DSD-5242-1-31/18, wniesione przez 16 wyborców gminy Mińsk 

Mazowiecki. 

W odwołaniu wyborcy wnieśli o dokonanie podziału gminy Mińsk Mazowiecki na okręgi 

wyborcze zgodnie z przedstawionym przez nich projektem, co ich zdaniem umożliwiłoby 

wyborcom łatwiejszy i dogodniejszy dostęp do lokali wyborczych. 

Państwowa Komisja Wyborcza rozpatrując odwołanie stwierdziła, że proponowany przez 

wnoszących je wyborców podział gminy Mińsk Mazowiecki na okręgi wyborcze nie spełnia 

wymogu określonego w art. 417 § 2 Kodeksu wyborczego. Gmina Mińsk Mazowiecki liczy 

poniżej 20 000 mieszkańców i należy w niej utworzyć 15 okręgów jednomandatowych. 

W gminie utworzono 40 jednostek pomocniczych (sołectw), spośród których 12 (Stojadła, 

Stara Niedziałka, Targówka, Brzóze, Karolina, Huta Mińska, Zamienie, Nowe Osiny, Budy 

Barcząckie, Królewiec i Janów/Ignaców) mogłoby być co do zasady okręgami wyborczymi, 

ponieważ określona dla nich według jednolitej normy przedstawicielstwa liczba mandatów 

mieści się między 0,51 a 1,15. Ze względu na układ terytorialny sołectw nie jest możliwe 

dokonanie podziału gminy na okręgi wyborcze w taki sposób, by wszystkie wymienione 

sołectwa były samodzielnie okręgami wyborczymi, można jednak dokonać tego w taki 

sposób, by było nimi co najmniej sześć sołectw. W proponowanym przez wnoszących 

odwołanie wyborców podziale tylko dwa sołectwa (Targówka i Budy Barcząckie) stanowią 

okręgi wyborcze. Nie spełnia on zatem wymogu określonego w art. 417 § 2 Kodeksu 

wyborczego, zgodnie z którym w gminach na terenach wiejskich okręgiem wyborczym jest 
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jednostka pomocnicza gminy, jednostki pomocnicze łączy się zaś w celu utworzenia okręgu 

jeżeli wynika to z konieczności zachowania jednolitej normy przedstawicielstwa. 

Dlatego też Państwowa Komisja Wyborcza postanowiła, jak w pkt 1 sentencji uchwały. 

Państwowa Komisja Wyborcza, dokonując w trybie nadzoru analizy postanowienia 

Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 16 kwietnia 2018 r. stwierdziła jednak, 

że podział gminy Mińsk Mazowiecki na okręgi wyborcze, dokonany tym postanowieniem, 

również nie spełnia wymogu określonego w art. 417 § 2 Kodeksu wyborczego, żadne 

bowiem ze wskazanych wyżej sołectw nie jest w tym podziale okręgiem wyborczym. 

Dlatego też Państwowa Komisja Wyborcza postanowiła, jak w pkt 2 sentencji uchwały. 

Na niniejszą uchwałę przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie, w terminie 3 dni od daty jej podania do publicznej 

wiadomości (opublikowania jej na stronie internetowej Komisji). 

Zastępca Przewodniczącego 

Państwowej Komisji Wyborczej 

Wiesław Kozielewicz 

Otrzymują: 

1.  

2. Komisarz Wyborczy w Siedlcach II 

3. a/a 


