
 

 

UCHWAŁA NR 99/18 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 

z dnia 19 czerwca 2018 r. 

w sprawie podziału województwa mazowieckiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic 

i numerów oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych  

do Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 913 i 1000), w związku z art. 463 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018 r. 

poz. 754) – uchwala się, co następuje: 

§ 1. Dokonuje się podziału województwa mazowieckiego na okręgi wyborcze, ustala się ich numery, granice 

oraz liczbę radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, 

w sposób określony w załączniku do uchwały. 

§ 2. Na ustalony podział województwa mazowieckiego na okręgi wyborcze wyborcom, w liczbie co  

najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w terminie 5 dni od daty podania 

uchwały do publicznej wiadomości. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podaniu do 

publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 

§ 4. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Mazowieckiemu, Komisarzowi 

Wyborczemu w Warszawie oraz każdej radzie powiatu położonego na obszarze województwa mazowieckiego. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Marszalkowi Województwa Mazowieckiego. 

§ 6. Traci moc uchwała nr 59/02 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie 

podziału Województwa Mazowieckiego na okręgi wyborcze, zmieniona uchwałą nr 74/02 Sejmiku 

Województwa Mazowieckiego z dnia 26 sierpnia 2002 r., uchwałą nr 139/06 Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego z dnia 10 lipca 2006 r. oraz uchwałą nr 110/10 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 

5 lipca 2010 r. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

 Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego: 

Ludwik Rakowski 
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