
OBWIESZCZENIE 

WÓJTA GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIA 

z dnia 27 SIERPNIA 2018 r. 

 

w sprawie podania informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym 

okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej (miejskiej) komisji wyborczej  

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w związku z 
rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, 
sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. poz. 1561), 
podaję do wiadomości publicznej informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w 
każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Jerzmanowicach w wyborach do rad gmin, 
rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 
 

 

numer 
okręgu 

wyborczego 

 

granice okręgu wyborczego 

liczba radnych 
wybieranych w 

okręgu wyborczym 

1 

Sołectwo Jerzmanowice I + Gotkowice  
Okręg nr 1 w swoich granicach zawiera terytorialnie całe Gotkowice oraz część Jerzmanowic. 

Południowa granica tego okręgu biegnie w miejscowości Jerzmanowice od skrzyżowania drogi 

krajowej A94 i drogi powiatowej Sąspów-Ojców wzdłuż drogi gminnej oznaczonej w ewidencji 

gruntów nr 442 , następnie na skrzyżowaniu koło cmentarza skręca i biegnie wzdłuż drogi 

gminnej oznaczonej jako działka nr 397, następnie na skrzyżowaniu zakręca i biegnie wzdłuż 

drogi oznaczonej nr działki 36/1 do wysokości działki oznaczonej nr 81/8, i dalej wzdłuż granicy 

między działką nr 82/7, a działkami 81/5 i 81/6 do granicy Jerzmanowic z Czubrowicami. Od tego 

miejsca granica tego okręgu biegnie wzdłuż granicy administracyjnej Jerzmanowic 

z Czubrowicami i z Przeginią. Następnie wzdłuż granicy administracyjnej Gotkowic z Przeginią, 

z Sułoszową I i ze Sąspowem do skrzyżowania drogi krajowej A94 z drogą powiatową czyli do 

punktu początkowego. 

1 

2 

Sołectwo Jerzmanowice II  
Granica okręgu nr 2 biegnie od skrzyżowania drogi krajowej A94 z drogą powiatową Sąspów-

Ojców , wzdłuż drogi krajowej po granicy Jerzmanowic ze Sąspowem do wysokości działki 

oznaczonej w ewidencji jako nr 905. Następnie granica okręgu biegnie wzdłuż granicy działek nr 

905 i nr 907 w linii prostej do punktu wspólnego działek nr nr 928,929 i 931/1 i dalej linią prostą 

przez punkt wspólny działek nr nr 969, 980, 981, punkt wspólny działek nr nr 1033/6, 1033/14 

i 1024. Następnie wzdłuż granicy działek nr 1033/6 i nr 1033/15 do drogi gminnej oznaczonej nr 

644/1, dalej granica załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż drogi oznaczonej nr 

644/1 za skrzyżowaniem wzdłuż drogi ozn. nr 676. Na wysokości działki nr 703 granica załamuje 

się w kierunku północnym i biegnie wzdłuż granicy działek nr 699 i nr 703 do punktu wspólnego 

działek nr nr 700, 701 i 712/3, dalej w linii prostej do punktu wspólnego działek nr nr 753/7, 751/2 

i 751/3. Dalej wzdłuż granicy działek nr 751/3 i nr 753/7 przebiega przez drogę powiatową 

Szklary-Jerzmanowice i wzdłuż granicy działek nr 562/2 i nr 567/11 do punktu wspólnego działek 

nr nr 562/2, 567/6 i 567/11, następnie linią prostą do punktu wspólnego działek nr nr 1283/3, 

1285/3 i 1285/9, wzdłuż granicy działek nr 1283/2 i nr 525/4, nr 526/2 i nr 525/1 do skrzyżowania 

dróg gminnych k. cmentarza i następnie drogą ozn. nr 442 do punktu początkowego tj. 

skrzyżowania drogi krajowej A94 z drogą powiatową Sąspów-Ojców. 

1 

3 

Sołectwo Jerzmanowice III  
Granica okręgu nr 3 biegnie wzdłuż drogi krajowej A94 po granicy administracyjnej Jerzmanowic 

z Sąspowem od wysokości działki oznaczonej w ewidencji jako nr 905 w kierunku Krakowa, 

następnie biegnie po granicy administracyjnej obrębu Jerzmanowice z Bębnem, aż do granicy 

z Łazami, następnie wzdłuż drogi oznaczonej nr 1247 i nr 644/1 będące granicą administracyjną 

obrębu Jerzmanowice i obrębu Łazy do wysokości działki nr 1033/6. Następnie granica okręgu 

łamie się w kierunku północnym i biegnie po granicy działek nr 1033/6 i nr 1033/14 do punktu 

wspólnego działek nr nr 1033/6, 1033/14 i 1024. Z tego punktu linią prostą granica biegnie przez 

punkt wspólny działek nr nr 969, 980, 981, do punktu wspólnego działek nr nr 928, 929 i 931/1 

i dalej wzdłuż granicy działek nr 905 i nr 907 do przecięcia się z drogą krajową A94. 

1 

4 

Sołectwo Jerzmanowice IV  
Granica okręgu nr 4 zaczyna się na granicy administracyjnej Jerzmanowic i Czubrowic na 

wysokości działki nr 81/6 i biegnie wzdłuż granicy między działkami oznaczonymi jako nr 81/5 

i 82/3 do przecięcia się z droga gminną oznaczoną nr 36/1, dalej załamuje się w kierunku 

północno-wschodnim i biegnie po drodze ozn. nr 36/1 do skrzyżowania z drogą gminną ozn. nr 

397, następnie po drodze ozn. nr 397 do skrzyżowania k. cmentarza. Dalej granica załamuje się 

w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granicy działek nr 526/2 i nr 525/4 oraz nr 1283/2 i nr 

1285/3 do punktu wspólnego działek nr nr 1283/2, 1285/3 i 1285/9. Z tego punktu linią prostą 

granica okręgu biegnie do punktu wspólnego nr nr 562/2, 567/11 i 567/6 i następnie załamuje się 

w kierunku południowo-wschodnim oraz biegnie wzdłuż działek nr 562/2 i nr 565, przechodzi 

przez drogę powiatową Szklary-Jerzmanowice. Następnie biegnie wzdłuż granicy działek nr 753/7 

i nr 752, oraz nr 751/3 do punktu wspólnego działek nr nr 753/7, 751/3 i 751/2. Z tego punktu linią 

prostą granica okręgu biegnie do punktu wspólnego działek nr nr 712/3, 701 i 700, i dalej wzdłuż 

granicy działek nr 703 i nr 699 do działki nr 676, użytkowanej jako droga. Po tej drodze granica 

1 



biegnie do skrzyżowania dróg gminnych oznaczonych jako działki nr 890 i nr 644/1, a następnie 

biegnie wzdłuż granic administracyjnych Jerzmanowic z Łazami, z Szklarami i z Czubrowicami 

do punktu początkowego tj. na wysokości działki nr 81/6. 

5 
Sołectwo Szklary  
Okręg nr 5 obejmuje terytorialnie obręb Szklary w całości po granicy ewidencyjnej miejscowości 

Szklary 
1 

6 
Sołectwo Łazy  
Okręg nr 6 obejmuje terytorialnie obręb Łazy w całości po granicy ewidencyjnej miejscowości 

Łazy. 
1 

 
7 

Sołectwo Sąspów I  
Granica okręgu nr 7 biegnie od skrzyżowania drogi krajowej A94 z drogą powiatową Sąspów-

Ojców , wzdłuż granicy administracyjnej Sąspowa z Gotkowicami, Sułoszową I, Wolą 

Kalinowską do skrzyżowania z drogą powiatową Sąspów –Ojców, a następnie wzdłuż tej drogi 

powiatowej w kierunku Jerzmanowic do skrzyżowania z drogą gminną oznaczoną nr 1086/3. 

Następnie granica biegnie wzdłuż drogi gminnej do wysokości działki nr 614/1 i załamuje się 

w kierunku południowo-zachodnim oraz biegnie granicami działek nr 614/1 i nr 615/1 , nr 614/3 

i nr 615/3, nr 318/1 i nr 317/1 do drogi krajowej A94. Z tego miejsca granica biegnie wzdłuż drogi 

krajowej w kierunku na Olkusz do punktu początkowego tj. skrzyżowania drogi krajowej A94 

z drogą powiatową Sąspów-Ojców. 

1 

8 

Sołectwo Sąspów II  
Granica okręgu nr 8 biegnie od skrzyżowania drogi powiatowej Sąspów –Ojców z drogą gminną 

Sokolec- Kalinów wzdłuż granicy administracyjnej Sąspowa z Wolą Kalinowską, Ojcowem do 

granicy z Jerzmanowicami na drodze krajowej A94. Następnie granica przebiega wzdłuż drogi 

krajowej do wysokości działki nr 318/1. Dalej granica biegnie po granicy działek nr 318/1 i nr 

317/1, nr 614/3 i nr 615/3, nr 614/1 i nr 615/1 do drogi gminnej oznaczonej jako działka nr 

1086/3, po drodze gminnej do drogi powiatowej Sąspów Ojców, następnie wzdłuż tej drogi 

powiatowej w kierunku Ojcowa do punktu początkowego tj. skrzyżowania drogi powiatowej 

Sąspów –Ojców z drogą gminną Sokolec- Kalinów. 

1 

9 

Sołectwo Przeginia I  
Granica okręgu nr 9 biegnie od punktu wspólnego działek nr nr 298/1, 299/5 i 1261 wzdłuż 

granicy administracyjnej Przegini z Sułoszową II, Sułoszową I, Gotkowicami , Jerzmanowicami, 

Czubrowicami do wysokości działki nr 1090/2, a następnie wzdłuż granicy działek nr 1089 i nr 

1090/4 , nr 1133/6 i nr 1134/3, nr 1133/4 i nr 1134/1, przez drogę krajową wzdłuż granicy działek 

nr 298/26 i nr 299/7, nr 299/5 i nr 298/14 do punktu początkowego tj. punktu wspólnego działek 

nr nr 298/1, 299/5 i 1261. oznaczonej nr 2146, po niej do punktu początkowego tj. punktu gdzie 

droga oznaczona w ewidencji gruntów nr 2146 dotyka granicy gminy Olkusz. 

1 

10 

Sołectwo Przeginia II  
Granica okręgu nr 10 biegnie od punktu wspólnego działek nr nr 206/2, 1260 wzdłuż granicy 

administracyjnej Przegini z Sułoszową II do punktu wspólnego działek nr nr 298/1, 299/5 i 1261, 

a następnie wzdłuż granicy działek nr 299/5 i nr 298/14, nr 299/7 i nr 298/26, przez drogę krajową 

i dalej wzdłuż granicy działek nr 1133/4 i nr 1134/1, nr 1133/6 i 1134/3, nr 1089 i nr 1090/4 do 

granicy z miejscowością Czubrowice przy końcu działki nr 1089, a następnie wzdłuż granicy 

administracyjnej Przegini z Czubrowicami do wysokości działki nr 935/14. Dalej granica biegnie 

wzdłuż granicy działek nr 936/3 i nr 935/13 do skrzyżowania drogi gminnej Przeginia – Zawada 

z drogą powiatową Krzeszowice-Przeginia, dalej wzdłuż drogi powiatowej do drogi krajowej A94, 

dalej wzdłuż drogi krajowej w kierunku Krakowa do wysokości działki nr 200/9. Następnie 

granica biegnie wzdłuż granicy działek nr 200/6 i nr 200/9 , nr 200/4 i nr 200/7 do drogi 

oznaczonej nr 1260, wzdłuż tej drogi do punktu początkowego tj. punktu wspólnego działek nr nr 

206/2, 1260. 

 

1 

11 

 Sołectwo Przeginia III  

Granica okręgu nr 11 biegnie od punktu wspólnego działek nr nr 206/2, 1260 wzdłuż drogi 

oznaczonej nr 1260, a następnie biegnie wzdłuż granicy działek nr 200/4 i nr 200/7, nr 200/6 i nr 

200/9 do drogi krajowej, przez drogę krajową w kierunku Olkusza i skręca w kierunku Czubrowic 

po drodze powiatowej Krzeszowice-Przeginia do skrzyżowania z drogą gminną Przeginia – 

Zawada i dalej wzdłuż granicy działek nr 936/3 i nr 935/13 do końca działki nr 935/14. Następnie 

granica przebiega po granicy administracyjnej Przegini z Zedermanem, z Sułoszową II do punktu 

początkowego tj. punktu wspólnego działek nr nr 206/2, 1260. 

1 

12 

Sołectwo Czubrowice I  
Granica okręgu nr 12 biegnie od punktu gdzie droga oznaczona w ewidencji gruntów nr 

1260 dotyka granicy gminy Olkusz ( miejscowość Zawada), następnie biegnie wzdłuż granicy 

administracyjnej Czubrowic z gminą Olkusz, następnie granicą Czubrowic z Przeginią , 

z Jerzmanowicami do wysokości działki nr 657. Dalej granica okręgu przebiega wzdłuż granic 

działek nr 661 i nr 657, nr 655/2 i nr 660/2, nr 654/2 i nr 659/2, w linii prostej do drogi 

powiatowej Krzeszowice-Przeginia, następnie około 70 m wzdłuż drogi powiatowej w kierunku 

Przegini po to aby skręcić w drogę oznaczoną nr 1260, którą granica biegnie już do punktu 

początkowego, tj. miejsce gdzie droga nr 1260 dochodzi do granicy gminy Olkusz. 

1 

13 
Sołectwo Czubrowice II  
Granica okręgu nr 13 biegnie od punktu gdzie droga oznaczona w ewidencji gruntów nr 

1260 dotyka granicy gminy Olkusz (miejscowość Zawada), następnie biegnie wzdłuż tej drogi 

1 



w kierunku wschodnim do drogi powiatowej Krzeszowice-Przeginia, następnie około 75 m 

wzdłuż drogi powiatowej i dalej wzdłuż granicy działek nr 654/2 i nr 659/2, nr 655/2 i nr 660/2, nr 

661 i nr 657 do granicy Czubrowic z obrębem Jerzmanowice. Dalej granica okręgu przebiega 

wzdłuż granicy administracyjnej Czubrowic z Jerzmanowicami, od południowej strony 

z Racławicami, od strony zachodniej z Zawadą ( gm. Olkusz) do punktu początkowego. 

14 

Sołectwo Racławice I  
Granica okręgu nr 14 biegnie od punktu, gdzie droga oznaczona w ewidencji gruntów nr 

2146 dotyka granicy gminy Olkusz (miejscowość Gorenice) wzdłuż granicy administracyjnej 

Racławic z sąsiednią gminą Olkusz, wzdłuż granicy z Czubrowicami, następnie wzdłuż granicy 

z Jerzmanowicami, z Szklarami na odcinku do wysokości działki nr 2010. W miejscu tym granica 

okręgu zakręca w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działek nr 2010 i nr 2009, nr 

1528 i nr 1529, nr 1530 i nr 1527, nr 1531 i nr 1525, nr 1532/1 i nr 1524, przecina drogę 

powiatową Krzeszowice-Przeginia, a następnie wzdłuż granicy działek nr 686/1 i nr 758, nr 686/1 

i nr 685, nr 681 i nr 687, nr 251/2 i nr 678/1, nr 243/5 i nr 251/3, nr 243/1 i nr 251/3 i następnie 

wzdłuż drogi nr 2144. Od końca drogi wzdłuż granicy działek nr 260 i nr 154/27 granica biegnie 

do drogi 

1 

15 

 Sołectwo Racławice II  

Granica okręgu nr 15 biegnie od punktu, gdzie droga oznaczona w ewidencji gruntów nr 

2146 dotyka granicy gminy Olkusz (miejscowość Gorenice) wzdłuż tej drogi w kierunku 

wschodnim około 300m, następnie wzdłuż granicy działek nr 260 i nr 154/27, około 100m po 

drodze oznaczonej nr 2144 , a następnie wzdłuż granic działek nr 243/1 i nr 251/3, nr 243/5 i nr 

251/3, nr 251/2 i nr 678/1, nr 681 i nr 687, nr 686/1 i nr 685, nr 686/1 i nr 758 przecina drogę 

powiatową Krzeszowice-Przeginia, a następnie wzdłuż granicy działek nr 1532/1 i nr 1524, nr 

1531 i nr 1525, nr 1530 i nr 1527, nr 1528 i nr 1529, nr 2010 i nr 2009 do końca działki nr 2008 tj. 

granicy ze Szklarami. Następnie granica okręgu przebiega po granicy administracyjnej Racławic 

ze Szklarami, z Paczółkowicami (gm. Krzeszowice), z Gorenicami (gm. Olkusz) do punktu 

początkowego. 

1 

 

  Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Jerzmanowicach mieści się w Urzędzie Gminy Jerzmanowice-Przeginia,  

Jerzmanowice - ul. Rajska 22, pokój – sala konferencyjna 

tel. 12) 38 95 247 

Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia 

(-) Adam Piaśnik  


