
Uchwała  Nr LVI/293/2014 
Rady Gminy Jaktorów 
z dnia 17 marca 2014r. 

 
zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/194/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 grudnia 2012r.  
w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby 
radnych wybieranych w każdym okręgu 
 
Na podstawie art. 421 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz.112 
z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 
 
§ 1.  W załączniku do uchwały Nr XXXVII/194/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 grudnia 2012r. 

w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów  
i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wprowadza się następujące zmiany: 

1) w okręgu nr 1 w opisie ulic „część wsi Chylice”: 
a) po wyrazach „Cicha (od nr 5 do końca),” dodaje się wyraz „Francuska,”; 
b) po wyrazie „Wielkiego,” dodaje się wyraz „Jerzego”. 

2) w okręgu nr 3 w opisie ulic „część wsi Jaktorów” po wyrazie „ulice:” dodaje się wyrazy 
„Anusi, Bohuna,”. 

3) w okręgu nr 6 w opisie ulic „wieś Budy-Grzybek”: 
a) po wyrazie „ulice:” dodaje się wyrazy: „Aleja Kasztanowa, Aleja Klonowa, Aleja 

Lipowa,”;  
b) po wyrazie „Leśna,” dodaje się wyraz „Malczewskiego,”; 
c) po wyrazie „Rowickiego,” dodaje się wyraz „Rysia,”. 

4) w okręgu nr 8 w opisie ulic „wieś Stare Budy” po wyrazie „Radziejowicka,” dodaje się 
wyraz „Schuberta,”. 

5) w okręgu nr 9 
a) w opisie ulic „wieś Budy Zosine” po wyrazach „Armii Krajowej (nr parzyste od 8 do 

końca, nr nieparzyste od 9 do końca),” dodaje się wyrazy „Generała Skokowskiego 
(nr nieparzyste od 171 do końca), Kaska,”; 

b) opis ulic „wieś Stare Budy” otrzymuje nowe brzmienie: „od nr 1 do 99A oraz ulice:  
Kaska, Kwiatowa, Leśny Ślad, Szymanowskiego, Wąska, Wieniawskiego, Zielona, 
Żytnia, Żyrardowska (nr parzyste od 12 do końca)”. 

6) w okręgu nr 11 w opisie ulic „część wsi Sade Budy”: 
a) po wyrazie „Konwaliowa” dodaje się wyrazy „(nr parzyste),”; 
b) po wyrazie „Tuwima,” dodaje się wyraz „Ułańska,”; 
c) po wyrazie „Wydmowa” dodaje się wyraz „ ,Złota”. 

7) w okręgu nr 15 w opisie ulic „część wsi Międzyborów” po wyrazie „Jagodowa,” dodaje się 
wyrazy „Konwaliowa (nr nieparzyste),”. 
 

§ 2. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Mazowieckiemu i Komisarzowi Wyborczemu  
w Warszawie. 

 
§ 3. Uchwała   podlega   ogłoszeniu   w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa Mazowieckiego 

oraz  podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej. 

 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaktorów. 
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 

Mirosław Byczak 


