
                                                                                                     Załącznik do uchwały Rady Gminy Charsznica

                                                                                                     z dnia
                                                                                                     Nr.             

                   PODZIAŁ GMINY CHARSZNICA NA OKRĘGI WYBORCZE
  

 
Nr okręgu                                    Granice okręgu Liczba 

wybieranych
radnych w 
okręgu

1 Sołectwo Miechów-Charsznica ,ulice:Cicha ,Kolejowa , 
Młyńska,Ogrodowa,Szarkowiec,Żarnowiecka.

1

2 Sołectwo Miechów-Charsznica ,ulice:Dolna,Działki , Górna,Kolonia 
Chodów, Krótka,Mickiewicza,Miechowska 
od torów kolejowych do skrzyżowania z prawej strony z ulicą 
Tadeusza Kościuszki ,z lewej strony do granicy sołectwa Ciszowice, 
Polna,Rzemieślnicza,Słoneczna ,Szkolna.

1

3 Sołectwo Miechów-Charsznica,ulice:Tadeusza Kościuszki, 
Miechowska od skrzyżowania z ulicą Tadeusza Kościuszki do granicy 
z sołectwem Chodów,Osiedlowa, Pomowska, Sportowa, XX lecia.

1

4 Sołectwo Chodów,Sołectwo Ciszowice. 1

5 Sołectwo Witowice, Sołectwo Szarkówka. 1

6 Sołectwo Swojczany-
część sołectwa leżąca wzdłuż dróg (obie strony)  oznaczonych 
numerami ewidencyjnymi 727,732,734/1 w 
obrębie Swojczany i część sołectwa leżąca wzdłuż drogi oznaczonej nr
ewidencyjnym 729/1 w  obrębie Swojczany z jednej strony do  
skrzyżowania z drogą oznaczoną
nr ewidencyjnym 748/1 w  obrębie Swojczany, z drugiej strony do  
działki oznaczonej nr ewidencyjnym 517/1 w 
obrębie Swojczany włącznie,  Sołectwo  Dąbrowiec

1

7 Sołectwo Swojczany- za  wyjątkiem części sołectwa
leżącego wzdłuż dróg  (obie strony) oznaczonych
numerami ewidencyjnymi 727,732,734/1  w  obrębie
Swojczany i  części sołectwa leżącego wzdłuż
drogi oznaczonej nr  ewidencyjnym 729/1 w 
obrębie Swojczany z jednej strony do  skrzyżowania
z drogą oznaczoną  nr ewidencyjnym 748/1 w  obrębie
Swojczany, z drugiej strony do działki oznaczonej nr ewidencyjnym 
517/1 w  obrębie Swojczany włącznie.

1

8 Sołectwo Pogwizdów,sołectwo Marcinkowice. 1

9 Sołectwo Uniejów Rędziny. 1



10 Sołectwo Charsznica. 1

11 Sołectwo Uniejów Kolonia, sołectwo Uniejów Parcela,
sołectwo Chodowiec.

1

12 Sołectwo Jelcza. 1

13 Sołectwo Tczyca- część sołectwa leżąca wzdłuż drogi
oznaczonej nr  ewidencyjnym 961/1 w obrębie  Tczyca od 
sołectwa Wierzbie z jednej strony do  skrzyżowania
z  drogą oznaczoną nr ewidencyjnym 974 w obrębie
Tczyca, z drugiej strony do działki oznaczonej nr
ewidencyjnym 248  w  obrębie Tczyca  włącznie,
część sołectwa położona po prawej stronie (poruszając się
od  skrzyżowania z  drogą oznaczoną nr ewidencyjnym 961/1 
w  obrębie Tczyca w  stronę Swojczan) drogi oznaczonej
nr ewidencyjnym  974 w  obrębie Tczyca i część sołectwa
leżąca wzdłuż drogi (obie strony)  oznaczonej nr ewidencyjnym 973 w
obrębie Tczyca , Sołectwo  Wierzbie

1

14 Sołectwo Tczyca - za  wyjątkiem części sołectwa leżącego
wzdłuż drogi  oznaczonej nr ewidencyjnym 961/1 w 
obrębie Tczyca od  sołectwa Wierzbie  z jednej strony do 
skrzyżowania z drogą oznaczoną nr ewidencyjnym 974 
w  obrębie Tczyca, z drugiej strony do  działki oznaczonej
nr ewidencyjnym  248 w  obrębie Tczyca włącznie, części
sołectwa leżącego po prawej stronie  (poruszając się od 
skrzyżowania z  drogą oznaczoną nr ewidencyjnym 961/1 
w  obrębie Tczyca w  stronę Swojczan) drogi oznaczonej
nr ewidencyjnym  974 w obrębie Tczyca i  części sołectwa
leżącego wzdłuż drogi (obie strony)  oznaczonej nr ewidencyjnym 973
w obrębie Tczyca. 

1

15 Sołectwo Podlesice. 1

    


