POSTANOWIENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE I
z dnia 12 kwietnia 2018 r.
w sprawie podziału gminy Rewal na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych
wybieranych w każdym okręgu
Na podstawie art. 12 ust. 4 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. poz. 130), art. 417, art. 418 § 1, art. 419 § 2 i 4 oraz art. 420 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks
wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138) w zw. z pkt 16, 17 i 18 załącznika do
uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie wytycznych i wyjaśnień dotyczących
podziału jednostek samorządu terytorialnego na okręgi wyborcze (M. P. poz. 204) postanawiam, co następuje:
§ 1. Dokonać podziału gminy Rewal na 15 okręgów wyborczych, których granice i numery oraz liczbę radnych
wybieranych w każdym okręgu określa załącznik do postanowienia.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXVIII/219/12 Rady Gminy Rewal z dnia 18 października 2012 r. w sprawie
podziału Gminy Rewal na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych
w każdym okręgu (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2469).
§ 3. Postanowienie wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Zachodniopomorskiego oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie
gminy Rewal.
§ 4. Od postanowienia przysługuje prawo wniesienia odwołania do Państwowej Komisji Wyborczej,
w terminie 5 dni od daty jego doręczenia.
Komisarz Wyborczy w Szczecinie I
p.o. Waldemar Gorzycki
DYREKTOR DELEGATURY
KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO W SZCZECINIE
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Załącznik do postanowienia
Komisarza Wyborczego w Szczecinie I
z dnia 12 kwietnia 2018 r.
PODZIAŁ GMINY REWAL NA OKRĘGI WYBORCZE, USTALENIE ICH GRANIC I NUMERÓW
ORAZ LICZBY RADNYCH WYBIERANYCH W KAŻDYM OKRĘGU
Numer okręgu
wyborczego

1

Granice okręgu wyborczego

liczba radnych
wybieranych
w okręgu
wyborczym

1

5

Część sołectwa Pobierowo obejmująca ulice: Bolesława Prusa, Bałtycką, Ciechanowską,
Frontową, część ulicy Grunwaldzkiej na wschód od nr 1 do skrzyżowania z ul. Kawalerską,
Jodłową, Karola Borka, część ulicy Kilińskiego na wschód od skrzyżowania z ul. Świerkową do
skrzyżowania z ul. Kawalerską, Konopnickiej, część ulicy Kościuszki na wschód od ulicy
Zachodniej do skrzyżowania z ul. Orzeszkowej, Krótką, Niecałą, część ulicy Pomorskiej na
wschód od skrzyżowania z ul. Zachodnią do skrzyżowania z ul. Orzeszkową, Przeskok,
Słowackiego, Sosnową, Spokojną, część ulicy Szczecińskiej na wschód od ulicy Zachodniej do
skrzyżowania z ul. Orzeszkowej, Świerkową, Wąską, Wczasową, Wspólną, Zachodnią,
Zdrowia
Część sołectwa Pobierowo obejmująca ulice: Bracką, Chmielną, część ulicy Grunwaldzkiej na
wschód od skrzyżowania z ul. Kawalerską do skrzyżowania z ul. Moniuszki, Mickiewicza,
Kawalerską, część ulicy Kilińskiego na wschód od skrzyżowania z ul. Kawalerską do
skrzyżowania z ul. Mickiewicza, Strażacką, Reymonta, Wakacyjną, Zgody
Część sołectwa Pobierowo obejmująca ulice: Dębową, Gdańską, Gnieźnieńską, część ulicy
Grunwaldzkiej na wschód od skrzyżowania z ul. Moniuszki do skrzyżowania z ul. Poznańską,
Jana z Kolna, Kaliską, część ulicy Kościuszki na wschód od skrzyżowania z ul. Orzeszkowej do
skrzyżowania z ul. Moniuszki, Lubelską, Łódzką, Mazowiecką, Moniuszki, Orzeszkowej, część
ulicy Pomorskiej na wschód od skrzyżowania z ul. Orzeszkowej do skrzyżowania z drogą
wojewódzką 102, Piotrkowską, Południową, Słoneczną, Spacerową, Sportową, część ulicy
Szczecińskiej na wschód od skrzyżowania z ul. Orzeszkowej do skrzyżowania z drogą
wojewódzką 102, Toruńską, część ulicy Warszawskiej na południe od skrzyżowania z ul. Jana
z Kolna do skrzyżowania z ul. Piastowską, część ulicy Wojska Polskiego na południe od nr 1 do
skrzyżowania z ul. Piastowską, Wrocławską, Wrzos
Część sołectwa Pobierowo obejmująca ulice: Bielańską, Bukową, Cichą, Cieszyńską,
Częstochowską, Graniczną, Grudziądzką, część ulicy Grunwaldzkiej na wschód od
skrzyżowania z ul. Poznańską do końca ulicy, Gwarną, Krakowską, Kujawską, Leśną, Lipcową,
Łomżyńską, Łowicką, Majową, Miodową, Mokotowską, Morską, Okrzei, Opolską, Ostrołęcką,
Ostrowską, Piastowską, Polną, Powstańców, Poznańską, Sienną, Śląską, Wielicką, część ulicy
Warszawskiej na południe od skrzyżowania z ul. Piastowską do skrzyżowania z ul. Leśną, część
ulicy Wojska Polskiego na południe od skrzyżowania z ul. Piastowską do końca ulicy
sołectwo Pustkowo oraz sołectwo Trzęsacz

6

sołectwo Śliwin

1

7

Część sołectwa Rewal obejmująca ulice: Albatrosa, Akacjową, Białej Mewy, Bukową, Czapli
Siwej, Chabrową, część ulicy Dworcowej na południe od skrzyżowania z ul. Kamieńską do
końca ulicy, część ulicy Kamieńskiej na wschód od skrzyżowania z ul. Dworcową do końca
ulicy, Jodłową, Kasztanową, Kwiatową, Leśną, Makową, Modrzewiową, Polną, Pelikana,
Rumiankową, Rybacką, Rybitwy, Słonecznikową, Słowackiego, Stokrotki, Szczęśliwą,
Topolową, Turystyczną, Zaułek, część ulicy Władysława Łokietka na wschód od skrzyżowania
z ul. Matejki do skrzyżowania z ul. Bolesława Chrobrego
Część sołectwa Rewal obejmująca ulice: Długą, część ulicy Dworcowej na północ od
skrzyżowania z ul. Kamieńską do skrzyżowania z ul. Westerplatte, część ulicy Kamieńskiej na
zachód od skrzyżowania z ul. Dworcową do końca ulicy, Pogodną, Parkową, Rycerską,
Saperską, Spokojną, Szczecińską, Sztormową, Wesołą, Westerplatte, Złotej Jesieni, Wakacyjną,
Wspólną, Zachodnią
Część sołectwa Rewal obejmująca ulice: Białą, Matejki, Mickiewicza, Nowy Świat, Ogrodową,
Słoneczną, Sikorskiego, Szkolną, Warszawską

1

2

3

4

8

9
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10

11
12

13
14
15

Część sołectwa Rewal obejmująca ulice: Bałtycką, Bolesława Chrobrego, Bolesława
Krzywoustego, Bryzy Morskiej, Brzozową, Dębową, Fali, Klifową, Kormoranów, Kościuszki,
Krótką, Lipową, Mieszka I, Morską, Piastowską, Radosną, Różaną, Saską, Sosnową, część
ulicy Władysława Łokietka na wschód od skrzyżowania z ul. Bolesława Chrobrego do
skrzyżowania z ul. Klifową, Zjazdową, Żurawia.
Część sołectwa Niechorze obejmująca ulice: Bosmańską, Kamieńską, Kapitańską, Łąkową,
Marynarską i Trzebiatowską
Część sołectwa Niechorze obejmująca ulice: Bałtycką, Cisową, Długą, Jasną, Klifową, część
ulicy Kolejowej na wschód od skrzyżowania z ulicą Trzebiatowską do skrzyżowania z ulicą
Pomorską, Klonową, Ku Słońcu, Lazurową, Ludną, Małą, Miłą, Nadmorską, Piękną, Piwną,
Plac Róż, Polną, Pomorską, Radosną, Sasanki, Słodką, Spacerową, Starowiejską, Stokrotki,
Strusią, Środkową, Większą, Zachodnią, Zaciszną, Ziołową i Żeglarską
Część sołectwa Niechorze obejmująca ulice: część ulicy Kolejowej na wschód od skrzyżowania
z ulicą Pomorską do skrzyżowania z ul. Aleja Bursztynowa, Krakowską, Mazowiecką, Morską,
Parkową, Pocztową i Rybacką
Część sołectwa Niechorze obejmująca ulice: Aleja Bursztynowa, Brzozową, Cichą, Graniczną,
Jeziorną, Jodłową, Krótką, Leśną, Modrzewiową, Słoneczną, Sosnową, Spokojną, Szczecińską,
Świdnicką, Śląską, Wolską i Wschodnią
sołectwo Pogorzelica
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 12 ust. 1 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. 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 tej ustawy, tj. do dnia 1 kwietnia 2018 r.
Z kolei w myśl art. 12 ust. 4 wskazanej wyżej ustawy, jeżeli rada gminy nie dokona podziału gminy na okręgi
wyborcze w terminie, o którym mowa w ust. 1, a zatem w terminie do dnia 1 kwietnia 2018 r., komisarz
wyborczy dokonuje podziału gminy na okręgi wyborcze w terminie 14 dni od upływu tego terminu.
Rada Gminy Rewal w ustawowo zakreślonym terminie nie dokonała podziału gminy Rewal na okręgi
wyborcze, dlatego też należało dokonać podziału gminy Rewal na okręgi wyborcze w sposób określony
w załączniku do postanowienia oraz z uwzględnieniem zasad wynikających z art. 417, art. 418 § 1 i art. 419 §
2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, zgodnie z którymi w gminach na terenach wiejskich
okręgiem wyborczym jest jednostka pomocnicza gminy (sołectwo). Jednostki pomocnicze gminy łączy się
w celu utworzenia okręgu lub dzieli się na dwa lub więcej okręgów wyborczych, jeżeli wynika to
z konieczności zachowania jednolitej normy przedstawicielstwa. Jednostkę pomocniczą gminy dzieli się na dwa
lub więcej okręgów wyborczych również wtedy, gdy w gminie liczącej do 20 000 mieszkańców liczba radnych
wybieranych w danej jednostce pomocniczej byłaby większa niż 1. W każdym okręgu wyborczym tworzonym
dla wyboru rady w gminie liczącej do 20 000 mieszkańców wybiera się 1 radnego.
Liczba mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców gminy Rewal według stanu na dzień 31 grudnia
2017 r. wynosiła 3695, zaś w gminie liczba wybieranych radnych wynosi 15. Norma przedstawicielstwa (liczba
mieszkańców podzielona przez liczbę radnych) wynosi 246,34.
Sołectwa, liczbę mieszkańców, obliczoną normę przedstawicielstwa w poszczególnych sołectwach oraz
wstępnie obliczoną liczbę mandatów przedstawia poniższa tabela:
Liczba mieszkańców według stanu na dzień

Liczba mandatów

Liczba mandatów po

31.12.2017 r.

(kol. 2 : norma przedstawicielstwa)

zaokrągleniu

Niechorze

936

3,79

4

Pobierowo

1022

4,14

4

Pogorzelica

174

0,70

1

Pustkowo

124

0,50

1

Rewal

1032

4,18

4

Śliwin

268

1,08

1

Trzęsacz

139

0,56

1

Sołectwo

RAZEM:

16

Z tabeli wynika, że po zastosowaniu zaokrągleń ułamków liczb mandatów w poszczególnych sołectwach,
suma liczb mandatów w gminie wynosiłaby 16, a powinna wynosić 15. Należało zatem zastosować zasady
określone w art. 419 § 2 Kodeksu wyborczego, zgodnie z którymi:
1) ułamki liczby mandatów wybieranych w okręgu wyborczym równe lub większe od 1/2, jakie wynikają
z zastosowania normy przedstawicielstwa, zaokrągla się w górę do liczby całkowitej;
2) jeżeli w wyniku postępowania, o którym mowa w pkt 1, liczba radnych wybieranych w okręgach
przewyższa liczby wynikające z art. 373 i art. 418 § 2 Kodeksu wyborczego, mandaty nadwyżkowe odejmuje
się w tych okręgach wyborczych, w których norma przedstawicielstwa jest najmniejsza; w przypadku gdy
liczba mandatów jest mniejsza od wynikającej z art. 373 i art. 418 § 2 Kodeksu wyborczego, dodatkowe
mandaty przydziela się tym okręgom wyborczym, w których norma przedstawicielstwa jest największa.
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Ponieważ najmniejsza norma przedstawicielstwa jest w sołectwie Pustkowo (0,50) oraz w sołectwie Trzęsacz
(0,56), należało połączyć te sołectwa w granicach okręgu wyborczego.
Sołectwa Śliwin oraz Pogorzelica, wobec spełnienia normy przedstawicielstwa, weszły - każde osobno w granice jednego z utworzonych okręgów wyborczych. Z kolei z uwagi na wstępnie ustaloną liczbę mandatów
przypadających sołectwom Niechorze, Pobierowo i Rewal, każde z tych sołectw podzielono na 4 okręgi
wyborcze.
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