
 
Gmina Bardo 

OBWIESZCZENIE 
KOMISARZA WYBORCZEGO 

WE WROCŁAWIU I 
z dnia 25 października 2018 r. 

o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 
na obszarze województwa dolnośląskiego 

 

[WYCIĄG] 

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 
2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy we Wrocławiu I podaje do publicznej 
wiadomości wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze 
województwa dolnośląskiego, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. 

Część I 
Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 
Dane ogólne 

1. Wybierano łącznie 169 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast spośród 505 
kandydatów zgłoszonych przez 418 komitetów wyborczych, w tym w 20 gminach i 
miastach, w których zarejestrowano tylko jednego kandydata. 

2. Uprawnionych do głosowania było 2270933 osób, w tym 234 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 1206673 osobom, w tym 166 obywatelom Unii 
Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1205164 wyborców, 
to jest 53,07%  uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1191270, to jest 98,85% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 13894, to jest 1,15%  ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów albo 
postawienia znaku „X” jednocześnie za i przeciw wyborowi kandydata oddano 4198, 
to jest 30,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata albo niepostawienia 
znaku „X” ani za ani przeciw wyborowi kandydata oddano 9696, to jest 69,79%  
ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 
to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 



Rozdział 2. 
Wyniki wyborów  

1. Wybierano łącznie 169 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 139 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 30 burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców. 
2. Wybrano łącznie 124 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 105 wójtów i burmistrzów w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 19 burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców. 
3. Nie wybrano 45 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z następujących powodów: 

1) w 45 gminach i miastach żaden z kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta 
miasta nie otrzymał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, z czego: 
a) w 34 gminach do 20 tys. mieszkańców, 
b) w 11 gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

4. W następujących gminach i miastach, o których mowa w pkt 3 ppkt 1, zgodnie z art. 473 
§ 2 Kodeksu wyborczego, w dniu 4 listopada 2018 r. zostanie przeprowadzone ponowne 
głosowanie: 

1) Miasto Bielawa – powiat dzierżoniowski; 

2) Miasto i Gmina Bierutów – powiat oleśnicki; 
3) Miasto i Gmina Bogatynia – powiat zgorzelecki; 

4) Miasto Boguszów-Gorce – powiat wałbrzyski; 
5) Gmina Brzeg Dolny – powiat wołowski; 

6) Gmina Chocianów – powiat polkowicki; 

7) Gmina Długołęka – powiat wrocławski; 

8) Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice – powiat oławski; 

9) Miasto Jelenia Góra; 

10) Gmina Jerzmanowa – powiat głogowski; 

11) Gmina Miejska Kamienna Góra – powiat kamiennogórski; 

12) Gmina Kąty Wrocławskie – powiat wrocławski; 

13) Gmina Kostomłoty – powiat średzki; 

14) Gmina Miejska Kowary – powiat jeleniogórski; 

15) Gmina Krotoszyce – powiat legnicki; 

16) Gmina Kunice – powiat legnicki; 

17) Gmina Lądek-Zdrój – powiat kłodzki; 

18) Miasto Legnica; 

19) Gmina Legnickie Pole – powiat legnicki; 

20) Gmina Leśna – powiat lubański; 

21) Gmina Lubań – powiat lubański; 

22) Gmina Lubawka – powiat kamiennogórski; 
23) Gmina i Miasto Lwówek Śląski – powiat lwówecki; 

24) Gmina Łagiewniki – powiat dzierżoniowski; 
25) Gmina Marcinowice – powiat świdnicki; 

26) Gmina Mieroszów – powiat wałbrzyski; 

27) Gmina Milicz – powiat milicki; 

28) Gmina Niemcza – powiat dzierżoniowski; 



29) Gmina Nowa Ruda – powiat kłodzki; 

30) Gmina Miejska Piechowice – powiat jeleniogórski; 

31) Miasto Piława Górna – powiat dzierżoniowski; 

32) Miasto Polanica-Zdrój – powiat kłodzki;  

33) Gmina Polkowice – powiat polkowicki; 

34) Miasto i Gmina Syców – powiat oleśnicki; 
35) Miasto Szczawno-Zdrój – powiat wałbrzyski; 

36) Miasto Szklarska Poręba – powiat jeleniogórski; 

37) Gmina Świdnica – powiat świdnicki; 

38) Miasto Świebodzice – powiat świdnicki; 

39) Gmina Udanin – powiat średzki; 

40) Gmina Wąsosz – powiat górowski; 

41) Gmina i Miasto Węgliniec – powiat zgorzelecki; 

42) Gmina Wołów – powiat wołowski; 

43) Gmina Zagrodno – powiat złotoryjski; 

44) Gmina Złotoryja – powiat złotoryjski; 

45) Miasto Złotoryja – powiat złotoryjski. 
 

 

Część II 
Szczegółowe wyniki wyborów 

Rozdział 1. 
Wybory Burmistrza Miasta i Gminy Bardo 

 
1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał ŻEGAŃSKI Krzysztof zgłoszony przez KWW SZANSA DLA GMINY. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4313, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 
3. Karty do głosowania wydano 2284 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2280 wyborców, co 

stanowi 52,86% uprawnionych do głosowania. 
5. Wybrany kandydat uzyskał 1367 głosów ważnych. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
Komisarz Wyborczy 

we Wrocławiu I 

/-/ Marcin Sosiński 

 
  



 

Miasto Bielawa 

OBWIESZCZENIE 
KOMISARZA WYBORCZEGO 

WE WROCŁAWIU I 
z dnia 25 października 2018 r. 

o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 
na obszarze województwa dolnośląskiego 

 

[WYCIĄG] 

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 
2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy we Wrocławiu I podaje do publicznej 
wiadomości wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze 
województwa dolnośląskiego, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. 

Część I 
Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 
Dane ogólne 

1. Wybierano łącznie 169 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast spośród 505 
kandydatów zgłoszonych przez 418 komitetów wyborczych, w tym w 20 gminach i 
miastach, w których zarejestrowano tylko jednego kandydata. 

2. Uprawnionych do głosowania było 2270933 osób, w tym 234 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 1206673 osobom, w tym 166 obywatelom Unii 
Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1205164 wyborców, 
to jest 53,07%  uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1191270, to jest 98,85% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 13894, to jest 1,15%  ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów albo 
postawienia znaku „X” jednocześnie za i przeciw wyborowi kandydata oddano 4198, 
to jest 30,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata albo niepostawienia 
znaku „X” ani za ani przeciw wyborowi kandydata oddano 9696, to jest 69,79%  
ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 
to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Rozdział 2. 
Wyniki wyborów  



1. Wybierano łącznie 169 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 139 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 30 burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców. 
2. Wybrano łącznie 124 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 105 wójtów i burmistrzów w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 19 burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców. 
3. Nie wybrano 45 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z następujących powodów: 

1) w 45 gminach i miastach żaden z kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta 
miasta nie otrzymał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, z czego: 
a) w 34 gminach do 20 tys. mieszkańców, 
b) w 11 gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

4. W następujących gminach i miastach, o których mowa w pkt 3 ppkt 1, zgodnie z art. 473 
§ 2 Kodeksu wyborczego, w dniu 4 listopada 2018 r. zostanie przeprowadzone ponowne 
głosowanie: 

1) Miasto Bielawa – powiat dzierżoniowski; 

2) Miasto i Gmina Bierutów – powiat oleśnicki; 
3) Miasto i Gmina Bogatynia – powiat zgorzelecki; 

4) Miasto Boguszów-Gorce – powiat wałbrzyski; 
5) Gmina Brzeg Dolny – powiat wołowski; 

6) Gmina Chocianów – powiat polkowicki; 

7) Gmina Długołęka – powiat wrocławski; 

8) Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice – powiat oławski; 

9) Miasto Jelenia Góra; 

10) Gmina Jerzmanowa – powiat głogowski; 

11) Gmina Miejska Kamienna Góra – powiat kamiennogórski; 

12) Gmina Kąty Wrocławskie – powiat wrocławski; 

13) Gmina Kostomłoty – powiat średzki; 

14) Gmina Miejska Kowary – powiat jeleniogórski; 

15) Gmina Krotoszyce – powiat legnicki; 

16) Gmina Kunice – powiat legnicki; 

17) Gmina Lądek-Zdrój – powiat kłodzki; 

18) Miasto Legnica; 

19) Gmina Legnickie Pole – powiat legnicki; 

20) Gmina Leśna – powiat lubański; 

21) Gmina Lubań – powiat lubański; 

22) Gmina Lubawka – powiat kamiennogórski; 
23) Gmina i Miasto Lwówek Śląski – powiat lwówecki; 

24) Gmina Łagiewniki – powiat dzierżoniowski; 
25) Gmina Marcinowice – powiat świdnicki; 

26) Gmina Mieroszów – powiat wałbrzyski; 

27) Gmina Milicz – powiat milicki; 

28) Gmina Niemcza – powiat dzierżoniowski; 

29) Gmina Nowa Ruda – powiat kłodzki; 

30) Gmina Miejska Piechowice – powiat jeleniogórski; 



31) Miasto Piława Górna – powiat dzierżoniowski; 

32) Miasto Polanica-Zdrój – powiat kłodzki; 

33) Gmina Polkowice – powiat polkowicki; 

34) Miasto i Gmina Syców – powiat oleśnicki; 
35) Miasto Szczawno-Zdrój – powiat wałbrzyski; 

36) Miasto Szklarska Poręba – powiat jeleniogórski; 

37) Gmina Świdnica – powiat świdnicki; 

38) Miasto Świebodzice – powiat świdnicki; 

39) Gmina Udanin – powiat średzki; 

40) Gmina Wąsosz – powiat górowski; 

41) Gmina i Miasto Węgliniec – powiat zgorzelecki; 

42) Gmina Wołów – powiat wołowski; 

43) Gmina Zagrodno – powiat złotoryjski; 

44) Gmina Złotoryja – powiat złotoryjski; 

45) Miasto Złotoryja – powiat złotoryjski. 
 

 

Część II 
Szczegółowe wyniki wyborów 

Rozdział 2. 
Wybory Burmistrza Miasta Bielawa 

 
1. Wyboru nie dokonano, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby 

głosów. W dniu 4 listopada 2018 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 24418. 
3. Karty do głosowania wydano 11676 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 11660 wyborców, co 

stanowi 47,75% uprawnionych do głosowania. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
Komisarz Wyborczy 

we Wrocławiu I 

/-/ Marcin Sosiński 

 
  



 

Gmina Bystrzyca Kłodzka 

OBWIESZCZENIE 
KOMISARZA WYBORCZEGO 

WE WROCŁAWIU I 
z dnia 25 października 2018 r. 

o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 
na obszarze województwa dolnośląskiego 

 

[WYCIĄG] 

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 
2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy we Wrocławiu I podaje do publicznej 
wiadomości wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze 
województwa dolnośląskiego, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. 

Część I 
Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 
Dane ogólne 

1. Wybierano łącznie 169 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast spośród 505 
kandydatów zgłoszonych przez 418 komitetów wyborczych, w tym w 20 gminach i 
miastach, w których zarejestrowano tylko jednego kandydata. 

2. Uprawnionych do głosowania było 2270933 osób, w tym 234 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 1206673 osobom, w tym 166 obywatelom Unii 
Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1205164 wyborców, 
to jest 53,07%  uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1191270, to jest 98,85% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 13894, to jest 1,15%  ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów albo 
postawienia znaku „X” jednocześnie za i przeciw wyborowi kandydata oddano 4198, 
to jest 30,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata albo niepostawienia 
znaku „X” ani za ani przeciw wyborowi kandydata oddano 9696, to jest 69,79%  
ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 
to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Rozdział 2. 
Wyniki wyborów  



1. Wybierano łącznie 169 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 139 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 30 burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców. 
2. Wybrano łącznie 124 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 105 wójtów i burmistrzów w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 19 burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców. 
3. Nie wybrano 45 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z następujących powodów: 

1) w 45 gminach i miastach żaden z kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta 
miasta nie otrzymał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, z czego: 
a) w 34 gminach do 20 tys. mieszkańców, 
b) w 11 gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

4. W następujących gminach i miastach, o których mowa w pkt 3 ppkt 1, zgodnie z art. 473 
§ 2 Kodeksu wyborczego, w dniu 4 listopada 2018 r. zostanie przeprowadzone ponowne 
głosowanie: 

1) Miasto Bielawa – powiat dzierżoniowski; 

2) Miasto i Gmina Bierutów – powiat oleśnicki; 
3) Miasto i Gmina Bogatynia – powiat zgorzelecki; 

4) Miasto Boguszów-Gorce – powiat wałbrzyski; 
5) Gmina Brzeg Dolny – powiat wołowski; 

6) Gmina Chocianów – powiat polkowicki; 

7) Gmina Długołęka – powiat wrocławski; 

8) Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice – powiat oławski; 

9) Miasto Jelenia Góra; 

10) Gmina Jerzmanowa – powiat głogowski; 

11) Gmina Miejska Kamienna Góra – powiat kamiennogórski; 

12) Gmina Kąty Wrocławskie – powiat wrocławski; 

13) Gmina Kostomłoty – powiat średzki; 

14) Gmina Miejska Kowary – powiat jeleniogórski; 

15) Gmina Krotoszyce – powiat legnicki; 

16) Gmina Kunice – powiat legnicki; 

17) Gmina Lądek-Zdrój – powiat kłodzki; 

18) Miasto Legnica; 

19) Gmina Legnickie Pole – powiat legnicki; 

20) Gmina Leśna – powiat lubański; 

21) Gmina Lubań – powiat lubański; 

22) Gmina Lubawka – powiat kamiennogórski; 
23) Gmina i Miasto Lwówek Śląski – powiat lwówecki; 

24) Gmina Łagiewniki – powiat dzierżoniowski; 
25) Gmina Marcinowice – powiat świdnicki; 

26) Gmina Mieroszów – powiat wałbrzyski; 

27) Gmina Milicz – powiat milicki; 

28) Gmina Niemcza – powiat dzierżoniowski; 

29) Gmina Nowa Ruda – powiat kłodzki; 

30) Gmina Miejska Piechowice – powiat jeleniogórski; 



31) Miasto Piława Górna – powiat dzierżoniowski; 

32) Miasto Polanica-Zdrój – powiat kłodzki; 

33) Gmina Polkowice – powiat polkowicki; 

34) Miasto i Gmina Syców – powiat oleśnicki; 
35) Miasto Szczawno-Zdrój – powiat wałbrzyski; 

36) Miasto Szklarska Poręba – powiat jeleniogórski; 

37) Gmina Świdnica – powiat świdnicki; 

38) Miasto Świebodzice – powiat świdnicki; 

39) Gmina Udanin – powiat średzki; 

40) Gmina Wąsosz – powiat górowski; 

41) Gmina i Miasto Węgliniec – powiat zgorzelecki; 

42) Gmina Wołów – powiat wołowski; 

43) Gmina Zagrodno – powiat złotoryjski; 

44) Gmina Złotoryja – powiat złotoryjski; 

45) Miasto Złotoryja – powiat złotoryjski. 
 

 

Część II 
Szczegółowe wyniki wyborów 

Rozdział 11. 
Wybory Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej 

 
1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskała SURMA Renata Lucyna zgłoszona przez KWW RENATY SURMY. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 15463, w tym 3 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 
3. Karty do głosowania wydano 8241 osobom, w tym 2 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 8232 wyborców, co 

stanowi 53,24% uprawnionych do głosowania. 
5. Wybrany kandydat uzyskał 4251 głosów ważnych. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
Komisarz Wyborczy 

we Wrocławiu I 

/-/ Marcin Sosiński 

 
  



 

Gmina Ciepłowody 

OBWIESZCZENIE 
KOMISARZA WYBORCZEGO 

WE WROCŁAWIU I 
z dnia 25 października 2018 r. 

o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 
na obszarze województwa dolnośląskiego 

 

[WYCIĄG] 

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 
2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy we Wrocławiu I podaje do publicznej 
wiadomości wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze 
województwa dolnośląskiego, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. 

Część I 
Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 
Dane ogólne 

1. Wybierano łącznie 169 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast spośród 505 
kandydatów zgłoszonych przez 418 komitetów wyborczych, w tym w 20 gminach i 
miastach, w których zarejestrowano tylko jednego kandydata. 

2. Uprawnionych do głosowania było 2270933 osób, w tym 234 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 1206673 osobom, w tym 166 obywatelom Unii 
Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1205164 wyborców, 
to jest 53,07%  uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1191270, to jest 98,85% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 13894, to jest 1,15%  ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów albo 
postawienia znaku „X” jednocześnie za i przeciw wyborowi kandydata oddano 4198, 
to jest 30,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata albo niepostawienia 
znaku „X” ani za ani przeciw wyborowi kandydata oddano 9696, to jest 69,79%  
ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 
to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Rozdział 2. 
Wyniki wyborów  



1. Wybierano łącznie 169 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 139 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 30 burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców. 
2. Wybrano łącznie 124 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 105 wójtów i burmistrzów w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 19 burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców. 
3. Nie wybrano 45 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z następujących powodów: 

1) w 45 gminach i miastach żaden z kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta 
miasta nie otrzymał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, z czego: 
a) w 34 gminach do 20 tys. mieszkańców, 
b) w 11 gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

4. W następujących gminach i miastach, o których mowa w pkt 3 ppkt 1, zgodnie z art. 473 
§ 2 Kodeksu wyborczego, w dniu 4 listopada 2018 r. zostanie przeprowadzone ponowne 
głosowanie: 

1) Miasto Bielawa – powiat dzierżoniowski; 

2) Miasto i Gmina Bierutów – powiat oleśnicki; 
3) Miasto i Gmina Bogatynia – powiat zgorzelecki; 

4) Miasto Boguszów-Gorce – powiat wałbrzyski; 
5) Gmina Brzeg Dolny – powiat wołowski; 

6) Gmina Chocianów – powiat polkowicki; 

7) Gmina Długołęka – powiat wrocławski; 

8) Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice – powiat oławski; 

9) Miasto Jelenia Góra; 

10) Gmina Jerzmanowa – powiat głogowski; 

11) Gmina Miejska Kamienna Góra – powiat kamiennogórski; 

12) Gmina Kąty Wrocławskie – powiat wrocławski; 

13) Gmina Kostomłoty – powiat średzki; 

14) Gmina Miejska Kowary – powiat jeleniogórski; 

15) Gmina Krotoszyce – powiat legnicki; 

16) Gmina Kunice – powiat legnicki; 

17) Gmina Lądek-Zdrój – powiat kłodzki; 

18) Miasto Legnica; 

19) Gmina Legnickie Pole – powiat legnicki; 

20) Gmina Leśna – powiat lubański; 

21) Gmina Lubań – powiat lubański; 

22) Gmina Lubawka – powiat kamiennogórski; 
23) Gmina i Miasto Lwówek Śląski – powiat lwówecki; 

24) Gmina Łagiewniki – powiat dzierżoniowski; 
25) Gmina Marcinowice – powiat świdnicki; 

26) Gmina Mieroszów – powiat wałbrzyski; 

27) Gmina Milicz – powiat milicki; 

28) Gmina Niemcza – powiat dzierżoniowski; 

29) Gmina Nowa Ruda – powiat kłodzki; 

30) Gmina Miejska Piechowice – powiat jeleniogórski; 



31) Miasto Piława Górna – powiat dzierżoniowski; 

32) Miasto Polanica-Zdrój – powiat kłodzki; 

33) Gmina Polkowice – powiat polkowicki; 

34) Miasto i Gmina Syców – powiat oleśnicki; 
35) Miasto Szczawno-Zdrój – powiat wałbrzyski; 

36) Miasto Szklarska Poręba – powiat jeleniogórski; 

37) Gmina Świdnica – powiat świdnicki; 

38) Miasto Świebodzice – powiat świdnicki; 

39) Gmina Udanin – powiat średzki; 

40) Gmina Wąsosz – powiat górowski; 

41) Gmina i Miasto Węgliniec – powiat zgorzelecki; 

42) Gmina Wołów – powiat wołowski; 

43) Gmina Zagrodno – powiat złotoryjski; 

44) Gmina Złotoryja – powiat złotoryjski; 

45) Miasto Złotoryja – powiat złotoryjski. 
 

 

Część II 
Szczegółowe wyniki wyborów 

Rozdział 15. 
Wybory Wójta Gminy Ciepłowody 

 
1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał BIAŁKOWSKI Łukasz Tomasz zgłoszony przez KWW ŁUKASZ 
BIAŁKOWSKI. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2532. 
3. Karty do głosowania wydano 1483 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1483 wyborców, co 

stanowi 58,57% uprawnionych do głosowania. 
5. Wybrany kandydat uzyskał 1033 głosy ważne. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
Komisarz Wyborczy 

we Wrocławiu I 

/-/ Marcin Sosiński 

 
  



 

Miasto Duszniki-Zdrój 

OBWIESZCZENIE 
KOMISARZA WYBORCZEGO 

WE WROCŁAWIU I 
z dnia 25 października 2018 r. 

o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 
na obszarze województwa dolnośląskiego 

 

[WYCIĄG] 

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 
2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy we Wrocławiu I podaje do publicznej 
wiadomości wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze 
województwa dolnośląskiego, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. 

Część I 
Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 
Dane ogólne 

1. Wybierano łącznie 169 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast spośród 505 
kandydatów zgłoszonych przez 418 komitetów wyborczych, w tym w 20 gminach i 
miastach, w których zarejestrowano tylko jednego kandydata. 

2. Uprawnionych do głosowania było 2270933 osób, w tym 234 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 1206673 osobom, w tym 166 obywatelom Unii 
Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1205164 wyborców, 
to jest 53,07%  uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1191270, to jest 98,85% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 13894, to jest 1,15%  ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów albo 
postawienia znaku „X” jednocześnie za i przeciw wyborowi kandydata oddano 4198, 
to jest 30,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata albo niepostawienia 
znaku „X” ani za ani przeciw wyborowi kandydata oddano 9696, to jest 69,79%  
ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 
to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Rozdział 2. 
Wyniki wyborów  



1. Wybierano łącznie 169 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 139 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 30 burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców. 
2. Wybrano łącznie 124 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 105 wójtów i burmistrzów w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 19 burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców. 
3. Nie wybrano 45 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z następujących powodów: 

1) w 45 gminach i miastach żaden z kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta 
miasta nie otrzymał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, z czego: 
a) w 34 gminach do 20 tys. mieszkańców, 
b) w 11 gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

4. W następujących gminach i miastach, o których mowa w pkt 3 ppkt 1, zgodnie z art. 473 
§ 2 Kodeksu wyborczego, w dniu 4 listopada 2018 r. zostanie przeprowadzone ponowne 
głosowanie: 

1) Miasto Bielawa – powiat dzierżoniowski; 

2) Miasto i Gmina Bierutów – powiat oleśnicki; 
3) Miasto i Gmina Bogatynia – powiat zgorzelecki; 

4) Miasto Boguszów-Gorce – powiat wałbrzyski; 
5) Gmina Brzeg Dolny – powiat wołowski; 

6) Gmina Chocianów – powiat polkowicki; 

7) Gmina Długołęka – powiat wrocławski; 

8) Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice – powiat oławski; 

9) Miasto Jelenia Góra; 

10) Gmina Jerzmanowa – powiat głogowski; 

11) Gmina Miejska Kamienna Góra – powiat kamiennogórski; 

12) Gmina Kąty Wrocławskie – powiat wrocławski; 

13) Gmina Kostomłoty – powiat średzki; 

14) Gmina Miejska Kowary – powiat jeleniogórski; 

15) Gmina Krotoszyce – powiat legnicki; 

16) Gmina Kunice – powiat legnicki; 

17) Gmina Lądek-Zdrój – powiat kłodzki; 

18) Miasto Legnica; 

19) Gmina Legnickie Pole – powiat legnicki; 

20) Gmina Leśna – powiat lubański; 

21) Gmina Lubań – powiat lubański; 

22) Gmina Lubawka – powiat kamiennogórski; 
23) Gmina i Miasto Lwówek Śląski – powiat lwówecki; 

24) Gmina Łagiewniki – powiat dzierżoniowski; 
25) Gmina Marcinowice – powiat świdnicki; 

26) Gmina Mieroszów – powiat wałbrzyski; 

27) Gmina Milicz – powiat milicki; 

28) Gmina Niemcza – powiat dzierżoniowski; 

29) Gmina Nowa Ruda – powiat kłodzki; 

30) Gmina Miejska Piechowice – powiat jeleniogórski; 



31) Miasto Piława Górna – powiat dzierżoniowski; 

32) Miasto Polanica-Zdrój – powiat kłodzki; 

33) Gmina Polkowice – powiat polkowicki; 

34) Miasto i Gmina Syców – powiat oleśnicki; 
35) Miasto Szczawno-Zdrój – powiat wałbrzyski; 

36) Miasto Szklarska Poręba – powiat jeleniogórski; 

37) Gmina Świdnica – powiat świdnicki; 

38) Miasto Świebodzice – powiat świdnicki; 

39) Gmina Udanin – powiat średzki; 

40) Gmina Wąsosz – powiat górowski; 

41) Gmina i Miasto Węgliniec – powiat zgorzelecki; 

42) Gmina Wołów – powiat wołowski; 

43) Gmina Zagrodno – powiat złotoryjski; 

44) Gmina Złotoryja – powiat złotoryjski; 

45) Miasto Złotoryja – powiat złotoryjski. 
 

 

Część II 
Szczegółowe wyniki wyborów 

Rozdział 23. 
Wybory Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój 

 
1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał LEWANDOWSKI Piotr Andrzej zgłoszony przez KWW PIOTRA 
LEWANDOWSKIEGO. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3828, w tym 1 obywatel Unii 
Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 2083 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2077 wyborców, co 

stanowi 54,26% uprawnionych do głosowania. 
5. Wybrany kandydat uzyskał 1055 głosów ważnych. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
Komisarz Wyborczy 

we Wrocławiu I 

/-/ Marcin Sosiński 

 
  



 

Miasto Dzierżoniów 

OBWIESZCZENIE 
KOMISARZA WYBORCZEGO 

WE WROCŁAWIU I 
z dnia 25 października 2018 r. 

o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 
na obszarze województwa dolnośląskiego 

 

[WYCIĄG] 

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 
2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy we Wrocławiu I podaje do publicznej 
wiadomości wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze 
województwa dolnośląskiego, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. 

Część I 
Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 
Dane ogólne 

1. Wybierano łącznie 169 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast spośród 505 
kandydatów zgłoszonych przez 418 komitetów wyborczych, w tym w 20 gminach i 
miastach, w których zarejestrowano tylko jednego kandydata. 

2. Uprawnionych do głosowania było 2270933 osób, w tym 234 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 1206673 osobom, w tym 166 obywatelom Unii 
Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1205164 wyborców, 
to jest 53,07%  uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1191270, to jest 98,85% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 13894, to jest 1,15%  ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów albo 
postawienia znaku „X” jednocześnie za i przeciw wyborowi kandydata oddano 4198, 
to jest 30,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata albo niepostawienia 
znaku „X” ani za ani przeciw wyborowi kandydata oddano 9696, to jest 69,79%  
ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 
to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Rozdział 2. 
Wyniki wyborów  



1. Wybierano łącznie 169 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 139 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 30 burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców. 
2. Wybrano łącznie 124 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 105 wójtów i burmistrzów w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 19 burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców. 
3. Nie wybrano 45 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z następujących powodów: 

1) w 45 gminach i miastach żaden z kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta 
miasta nie otrzymał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, z czego: 
a) w 34 gminach do 20 tys. mieszkańców, 
b) w 11 gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

4. W następujących gminach i miastach, o których mowa w pkt 3 ppkt 1, zgodnie z art. 473 
§ 2 Kodeksu wyborczego, w dniu 4 listopada 2018 r. zostanie przeprowadzone ponowne 
głosowanie: 

1) Miasto Bielawa – powiat dzierżoniowski; 

2) Miasto i Gmina Bierutów – powiat oleśnicki; 
3) Miasto i Gmina Bogatynia – powiat zgorzelecki; 

4) Miasto Boguszów-Gorce – powiat wałbrzyski; 
5) Gmina Brzeg Dolny – powiat wołowski; 

6) Gmina Chocianów – powiat polkowicki; 

7) Gmina Długołęka – powiat wrocławski; 

8) Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice – powiat oławski; 

9) Miasto Jelenia Góra; 

10) Gmina Jerzmanowa – powiat głogowski; 

11) Gmina Miejska Kamienna Góra – powiat kamiennogórski; 

12) Gmina Kąty Wrocławskie – powiat wrocławski; 

13) Gmina Kostomłoty – powiat średzki; 

14) Gmina Miejska Kowary – powiat jeleniogórski; 

15) Gmina Krotoszyce – powiat legnicki; 

16) Gmina Kunice – powiat legnicki; 

17) Gmina Lądek-Zdrój – powiat kłodzki; 

18) Miasto Legnica; 

19) Gmina Legnickie Pole – powiat legnicki; 

20) Gmina Leśna – powiat lubański; 

21) Gmina Lubań – powiat lubański; 

22) Gmina Lubawka – powiat kamiennogórski; 
23) Gmina i Miasto Lwówek Śląski – powiat lwówecki; 

24) Gmina Łagiewniki – powiat dzierżoniowski; 
25) Gmina Marcinowice – powiat świdnicki; 

26) Gmina Mieroszów – powiat wałbrzyski; 

27) Gmina Milicz – powiat milicki; 

28) Gmina Niemcza – powiat dzierżoniowski; 

29) Gmina Nowa Ruda – powiat kłodzki; 

30) Gmina Miejska Piechowice – powiat jeleniogórski; 



31) Miasto Piława Górna – powiat dzierżoniowski; 

32) Miasto Polanica-Zdrój – powiat kłodzki; 

33) Gmina Polkowice – powiat polkowicki; 

34) Miasto i Gmina Syców – powiat oleśnicki; 
35) Miasto Szczawno-Zdrój – powiat wałbrzyski; 

36) Miasto Szklarska Poręba – powiat jeleniogórski; 

37) Gmina Świdnica – powiat świdnicki; 

38) Miasto Świebodzice – powiat świdnicki; 

39) Gmina Udanin – powiat średzki; 

40) Gmina Wąsosz – powiat górowski; 

41) Gmina i Miasto Węgliniec – powiat zgorzelecki; 

42) Gmina Wołów – powiat wołowski; 

43) Gmina Zagrodno – powiat złotoryjski; 

44) Gmina Złotoryja – powiat złotoryjski; 

45) Miasto Złotoryja – powiat złotoryjski. 
 

 

Część II 
Szczegółowe wyniki wyborów 

Rozdział 25. 
Wybory Burmistrza Dzierżoniowa 

 
1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał KUCHARSKI Dariusz zgłoszony przez KW NDZ DARIUSZA 
KUCHARSKIEGO. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 26575. 
3. Karty do głosowania wydano 13038 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 13036 wyborców, co 

stanowi 49,05% uprawnionych do głosowania. 
5. Wybrany kandydat uzyskał 8851 głosów ważnych. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
Komisarz Wyborczy 

we Wrocławiu I 

/-/ Marcin Sosiński 

 
  



 

Gmina Dzierżoniów 

OBWIESZCZENIE 
KOMISARZA WYBORCZEGO 

WE WROCŁAWIU I 
z dnia 25 października 2018 r. 

o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 
na obszarze województwa dolnośląskiego 

 

[WYCIĄG] 

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 
2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy we Wrocławiu I podaje do publicznej 
wiadomości wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze 
województwa dolnośląskiego, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. 

Część I 
Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 
Dane ogólne 

1. Wybierano łącznie 169 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast spośród 505 
kandydatów zgłoszonych przez 418 komitetów wyborczych, w tym w 20 gminach i 
miastach, w których zarejestrowano tylko jednego kandydata. 

2. Uprawnionych do głosowania było 2270933 osób, w tym 234 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 1206673 osobom, w tym 166 obywatelom Unii 
Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1205164 wyborców, 
to jest 53,07%  uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1191270, to jest 98,85% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 13894, to jest 1,15%  ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów albo 
postawienia znaku „X” jednocześnie za i przeciw wyborowi kandydata oddano 4198, 
to jest 30,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata albo niepostawienia 
znaku „X” ani za ani przeciw wyborowi kandydata oddano 9696, to jest 69,79%  
ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 
to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Rozdział 2. 
Wyniki wyborów  



1. Wybierano łącznie 169 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 139 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 30 burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców. 
2. Wybrano łącznie 124 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 105 wójtów i burmistrzów w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 19 burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców. 
3. Nie wybrano 45 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z następujących powodów: 

1) w 45 gminach i miastach żaden z kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta 
miasta nie otrzymał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, z czego: 
a) w 34 gminach do 20 tys. mieszkańców, 
b) w 11 gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

4. W następujących gminach i miastach, o których mowa w pkt 3 ppkt 1, zgodnie z art. 473 
§ 2 Kodeksu wyborczego, w dniu 4 listopada 2018 r. zostanie przeprowadzone ponowne 
głosowanie: 

1) Miasto Bielawa – powiat dzierżoniowski; 

2) Miasto i Gmina Bierutów – powiat oleśnicki; 
3) Miasto i Gmina Bogatynia – powiat zgorzelecki; 

4) Miasto Boguszów-Gorce – powiat wałbrzyski; 
5) Gmina Brzeg Dolny – powiat wołowski; 

6) Gmina Chocianów – powiat polkowicki; 

7) Gmina Długołęka – powiat wrocławski; 

8) Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice – powiat oławski; 

9) Miasto Jelenia Góra; 

10) Gmina Jerzmanowa – powiat głogowski; 

11) Gmina Miejska Kamienna Góra – powiat kamiennogórski; 

12) Gmina Kąty Wrocławskie – powiat wrocławski; 

13) Gmina Kostomłoty – powiat średzki; 

14) Gmina Miejska Kowary – powiat jeleniogórski; 

15) Gmina Krotoszyce – powiat legnicki; 

16) Gmina Kunice – powiat legnicki; 

17) Gmina Lądek-Zdrój – powiat kłodzki; 

18) Miasto Legnica; 

19) Gmina Legnickie Pole – powiat legnicki; 

20) Gmina Leśna – powiat lubański; 

21) Gmina Lubań – powiat lubański; 

22) Gmina Lubawka – powiat kamiennogórski; 
23) Gmina i Miasto Lwówek Śląski – powiat lwówecki; 

24) Gmina Łagiewniki – powiat dzierżoniowski; 
25) Gmina Marcinowice – powiat świdnicki; 

26) Gmina Mieroszów – powiat wałbrzyski; 

27) Gmina Milicz – powiat milicki; 

28) Gmina Niemcza – powiat dzierżoniowski; 

29) Gmina Nowa Ruda – powiat kłodzki; 

30) Gmina Miejska Piechowice – powiat jeleniogórski; 



31) Miasto Piława Górna – powiat dzierżoniowski; 

32) Miasto Polanica-Zdrój – powiat kłodzki; 

33) Gmina Polkowice – powiat polkowicki; 

34) Miasto i Gmina Syców – powiat oleśnicki; 
35) Miasto Szczawno-Zdrój – powiat wałbrzyski; 

36) Miasto Szklarska Poręba – powiat jeleniogórski; 

37) Gmina Świdnica – powiat świdnicki; 

38) Miasto Świebodzice – powiat świdnicki; 

39) Gmina Udanin – powiat średzki; 

40) Gmina Wąsosz – powiat górowski; 

41) Gmina i Miasto Węgliniec – powiat zgorzelecki; 

42) Gmina Wołów – powiat wołowski; 

43) Gmina Zagrodno – powiat złotoryjski; 

44) Gmina Złotoryja – powiat złotoryjski; 

45) Miasto Złotoryja – powiat złotoryjski. 
 

 

Część II 
Szczegółowe wyniki wyborów 

Rozdział 26. 
Wybory Wójta Gminy Dzierżoniów 

 
1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał CHMIELEWSKI Marek Jan zgłoszony przez KWW MARKA 
CHMIELEWSKIEGO. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7470. 
3. Karty do głosowania wydano 3797 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3794 wyborców, co 

stanowi 50,79% uprawnionych do głosowania. 
5. Wybrany kandydat uzyskał 2633 głosy ważne. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
Komisarz Wyborczy 

we Wrocławiu I 

/-/ Marcin Sosiński 

 
  



 

Gmina Kamieniec Ząbkowicki 

OBWIESZCZENIE 
KOMISARZA WYBORCZEGO 

WE WROCŁAWIU I 
z dnia 25 października 2018 r. 

o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 
na obszarze województwa dolnośląskiego 

 

[WYCIĄG] 

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 
2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy we Wrocławiu I podaje do publicznej 
wiadomości wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze 
województwa dolnośląskiego, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. 

Część I 
Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 
Dane ogólne 

1. Wybierano łącznie 169 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast spośród 505 
kandydatów zgłoszonych przez 418 komitetów wyborczych, w tym w 20 gminach i 
miastach, w których zarejestrowano tylko jednego kandydata. 

2. Uprawnionych do głosowania było 2270933 osób, w tym 234 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 1206673 osobom, w tym 166 obywatelom Unii 
Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1205164 wyborców, 
to jest 53,07%  uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1191270, to jest 98,85% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 13894, to jest 1,15%  ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów albo 
postawienia znaku „X” jednocześnie za i przeciw wyborowi kandydata oddano 4198, 
to jest 30,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata albo niepostawienia 
znaku „X” ani za ani przeciw wyborowi kandydata oddano 9696, to jest 69,79%  
ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 
to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Rozdział 2. 
Wyniki wyborów  



1. Wybierano łącznie 169 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 139 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 30 burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców. 
2. Wybrano łącznie 124 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 105 wójtów i burmistrzów w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 19 burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców. 
3. Nie wybrano 45 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z następujących powodów: 

1) w 45 gminach i miastach żaden z kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta 
miasta nie otrzymał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, z czego: 
a) w 34 gminach do 20 tys. mieszkańców, 
b) w 11 gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

4. W następujących gminach i miastach, o których mowa w pkt 3 ppkt 1, zgodnie z art. 473 
§ 2 Kodeksu wyborczego, w dniu 4 listopada 2018 r. zostanie przeprowadzone ponowne 
głosowanie: 

1) Miasto Bielawa – powiat dzierżoniowski; 

2) Miasto i Gmina Bierutów – powiat oleśnicki; 
3) Miasto i Gmina Bogatynia – powiat zgorzelecki; 

4) Miasto Boguszów-Gorce – powiat wałbrzyski; 
5) Gmina Brzeg Dolny – powiat wołowski; 

6) Gmina Chocianów – powiat polkowicki; 

7) Gmina Długołęka – powiat wrocławski; 

8) Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice – powiat oławski; 

9) Miasto Jelenia Góra; 

10) Gmina Jerzmanowa – powiat głogowski; 

11) Gmina Miejska Kamienna Góra – powiat kamiennogórski; 

12) Gmina Kąty Wrocławskie – powiat wrocławski; 

13) Gmina Kostomłoty – powiat średzki; 

14) Gmina Miejska Kowary – powiat jeleniogórski; 

15) Gmina Krotoszyce – powiat legnicki; 

16) Gmina Kunice – powiat legnicki; 

17) Gmina Lądek-Zdrój – powiat kłodzki; 

18) Miasto Legnica; 

19) Gmina Legnickie Pole – powiat legnicki; 

20) Gmina Leśna – powiat lubański; 

21) Gmina Lubań – powiat lubański; 

22) Gmina Lubawka – powiat kamiennogórski; 
23) Gmina i Miasto Lwówek Śląski – powiat lwówecki; 

24) Gmina Łagiewniki – powiat dzierżoniowski; 
25) Gmina Marcinowice – powiat świdnicki; 

26) Gmina Mieroszów – powiat wałbrzyski; 

27) Gmina Milicz – powiat milicki; 

28) Gmina Niemcza – powiat dzierżoniowski; 

29) Gmina Nowa Ruda – powiat kłodzki; 

30) Gmina Miejska Piechowice – powiat jeleniogórski; 



31) Miasto Piława Górna – powiat dzierżoniowski; 

32) Miasto Polanica-Zdrój – powiat kłodzki; 

33) Gmina Polkowice – powiat polkowicki; 

34) Miasto i Gmina Syców – powiat oleśnicki; 
35) Miasto Szczawno-Zdrój – powiat wałbrzyski; 

36) Miasto Szklarska Poręba – powiat jeleniogórski; 

37) Gmina Świdnica – powiat świdnicki; 

38) Miasto Świebodzice – powiat świdnicki; 

39) Gmina Udanin – powiat średzki; 

40) Gmina Wąsosz – powiat górowski; 

41) Gmina i Miasto Węgliniec – powiat zgorzelecki; 

42) Gmina Wołów – powiat wołowski; 

43) Gmina Zagrodno – powiat złotoryjski; 

44) Gmina Złotoryja – powiat złotoryjski; 

45) Miasto Złotoryja – powiat złotoryjski. 
 

 

Część II 
Szczegółowe wyniki wyborów 

Rozdział 45. 
Wybory Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki 

 
1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał CZERNIEC Marcin Bartłomiej zgłoszony przez KWW PRAWORZĄDNI. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6807. 
3. Karty do głosowania wydano 3865 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3864 wyborców, co 

stanowi 56,77% uprawnionych do głosowania. 
5. Wybrany kandydat uzyskał 2255 głosów ważnych. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
Komisarz Wyborczy 

we Wrocławiu I 

/-/ Marcin Sosiński 

 
  



 

Gmina Kłodzko 

OBWIESZCZENIE 
KOMISARZA WYBORCZEGO 

WE WROCŁAWIU I 
z dnia 25 października 2018 r. 

o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 
na obszarze województwa dolnośląskiego 

 

[WYCIĄG] 

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 
2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy we Wrocławiu I podaje do publicznej 
wiadomości wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze 
województwa dolnośląskiego, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. 

Część I 
Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 
Dane ogólne 

1. Wybierano łącznie 169 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast spośród 505 
kandydatów zgłoszonych przez 418 komitetów wyborczych, w tym w 20 gminach i 
miastach, w których zarejestrowano tylko jednego kandydata. 

2. Uprawnionych do głosowania było 2270933 osób, w tym 234 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 1206673 osobom, w tym 166 obywatelom Unii 
Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1205164 wyborców, 
to jest 53,07%  uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1191270, to jest 98,85% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 13894, to jest 1,15%  ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów albo 
postawienia znaku „X” jednocześnie za i przeciw wyborowi kandydata oddano 4198, 
to jest 30,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata albo niepostawienia 
znaku „X” ani za ani przeciw wyborowi kandydata oddano 9696, to jest 69,79%  
ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 
to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Rozdział 2. 
Wyniki wyborów  



1. Wybierano łącznie 169 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 139 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 30 burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców. 
2. Wybrano łącznie 124 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 105 wójtów i burmistrzów w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 19 burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców. 
3. Nie wybrano 45 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z następujących powodów: 

1) w 45 gminach i miastach żaden z kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta 
miasta nie otrzymał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, z czego: 
a) w 34 gminach do 20 tys. mieszkańców, 
b) w 11 gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

4. W następujących gminach i miastach, o których mowa w pkt 3 ppkt 1, zgodnie z art. 473 
§ 2 Kodeksu wyborczego, w dniu 4 listopada 2018 r. zostanie przeprowadzone ponowne 
głosowanie: 

1) Miasto Bielawa – powiat dzierżoniowski; 

2) Miasto i Gmina Bierutów – powiat oleśnicki; 
3) Miasto i Gmina Bogatynia – powiat zgorzelecki; 

4) Miasto Boguszów-Gorce – powiat wałbrzyski; 
5) Gmina Brzeg Dolny – powiat wołowski; 

6) Gmina Chocianów – powiat polkowicki; 

7) Gmina Długołęka – powiat wrocławski; 

8) Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice – powiat oławski; 

9) Miasto Jelenia Góra; 

10) Gmina Jerzmanowa – powiat głogowski; 

11) Gmina Miejska Kamienna Góra – powiat kamiennogórski; 

12) Gmina Kąty Wrocławskie – powiat wrocławski; 

13) Gmina Kostomłoty – powiat średzki; 

14) Gmina Miejska Kowary – powiat jeleniogórski; 

15) Gmina Krotoszyce – powiat legnicki; 

16) Gmina Kunice – powiat legnicki; 

17) Gmina Lądek-Zdrój – powiat kłodzki; 

18) Miasto Legnica; 

19) Gmina Legnickie Pole – powiat legnicki; 

20) Gmina Leśna – powiat lubański; 

21) Gmina Lubań – powiat lubański; 

22) Gmina Lubawka – powiat kamiennogórski; 
23) Gmina i Miasto Lwówek Śląski – powiat lwówecki; 

24) Gmina Łagiewniki – powiat dzierżoniowski; 
25) Gmina Marcinowice – powiat świdnicki; 

26) Gmina Mieroszów – powiat wałbrzyski; 

27) Gmina Milicz – powiat milicki; 

28) Gmina Niemcza – powiat dzierżoniowski; 

29) Gmina Nowa Ruda – powiat kłodzki; 

30) Gmina Miejska Piechowice – powiat jeleniogórski; 



31) Miasto Piława Górna – powiat dzierżoniowski; 

32) Miasto Polanica-Zdrój – powiat kłodzki; 

33) Gmina Polkowice – powiat polkowicki; 

34) Miasto i Gmina Syców – powiat oleśnicki; 
35) Miasto Szczawno-Zdrój – powiat wałbrzyski; 

36) Miasto Szklarska Poręba – powiat jeleniogórski; 

37) Gmina Świdnica – powiat świdnicki; 

38) Miasto Świebodzice – powiat świdnicki; 

39) Gmina Udanin – powiat średzki; 

40) Gmina Wąsosz – powiat górowski; 

41) Gmina i Miasto Węgliniec – powiat zgorzelecki; 

42) Gmina Wołów – powiat wołowski; 

43) Gmina Zagrodno – powiat złotoryjski; 

44) Gmina Złotoryja – powiat złotoryjski; 

45) Miasto Złotoryja – powiat złotoryjski. 
 

 

Część II 
Szczegółowe wyniki wyborów 

Rozdział 50. 
Wybory Wójta Gminy Kłodzko 

 
1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał TUR Zbigniew Józef zgłoszony przez KWW ZBIGNIEWA TURA. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 13788. 
3. Karty do głosowania wydano 6338 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 6339 wyborców, co 

stanowi 45,97% uprawnionych do głosowania. 
5. Wybrany kandydat uzyskał 3818 głosów ważnych. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
Komisarz Wyborczy 

we Wrocławiu I 

/-/ Marcin Sosiński 

 
  



 

Miasto Kłodzko 

OBWIESZCZENIE 
KOMISARZA WYBORCZEGO 

WE WROCŁAWIU I 
z dnia 25 października 2018 r. 

o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 
na obszarze województwa dolnośląskiego 

 

[WYCIĄG] 

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 
2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy we Wrocławiu I podaje do publicznej 
wiadomości wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze 
województwa dolnośląskiego, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. 

Część I 
Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 
Dane ogólne 

1. Wybierano łącznie 169 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast spośród 505 
kandydatów zgłoszonych przez 418 komitetów wyborczych, w tym w 20 gminach i 
miastach, w których zarejestrowano tylko jednego kandydata. 

2. Uprawnionych do głosowania było 2270933 osób, w tym 234 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 1206673 osobom, w tym 166 obywatelom Unii 
Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1205164 wyborców, 
to jest 53,07%  uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1191270, to jest 98,85% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 13894, to jest 1,15%  ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów albo 
postawienia znaku „X” jednocześnie za i przeciw wyborowi kandydata oddano 4198, 
to jest 30,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata albo niepostawienia 
znaku „X” ani za ani przeciw wyborowi kandydata oddano 9696, to jest 69,79%  
ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 
to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Rozdział 2. 
Wyniki wyborów  



1. Wybierano łącznie 169 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 139 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 30 burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców. 
2. Wybrano łącznie 124 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 105 wójtów i burmistrzów w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 19 burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców. 
3. Nie wybrano 45 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z następujących powodów: 

1) w 45 gminach i miastach żaden z kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta 
miasta nie otrzymał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, z czego: 
a) w 34 gminach do 20 tys. mieszkańców, 
b) w 11 gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

4. W następujących gminach i miastach, o których mowa w pkt 3 ppkt 1, zgodnie z art. 473 
§ 2 Kodeksu wyborczego, w dniu 4 listopada 2018 r. zostanie przeprowadzone ponowne 
głosowanie: 

1) Miasto Bielawa – powiat dzierżoniowski; 

2) Miasto i Gmina Bierutów – powiat oleśnicki; 
3) Miasto i Gmina Bogatynia – powiat zgorzelecki; 

4) Miasto Boguszów-Gorce – powiat wałbrzyski; 
5) Gmina Brzeg Dolny – powiat wołowski; 

6) Gmina Chocianów – powiat polkowicki; 

7) Gmina Długołęka – powiat wrocławski; 

8) Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice – powiat oławski; 

9) Miasto Jelenia Góra; 

10) Gmina Jerzmanowa – powiat głogowski; 

11) Gmina Miejska Kamienna Góra – powiat kamiennogórski; 

12) Gmina Kąty Wrocławskie – powiat wrocławski; 

13) Gmina Kostomłoty – powiat średzki; 

14) Gmina Miejska Kowary – powiat jeleniogórski; 

15) Gmina Krotoszyce – powiat legnicki; 

16) Gmina Kunice – powiat legnicki; 

17) Gmina Lądek-Zdrój – powiat kłodzki; 

18) Miasto Legnica; 

19) Gmina Legnickie Pole – powiat legnicki; 

20) Gmina Leśna – powiat lubański; 

21) Gmina Lubań – powiat lubański; 

22) Gmina Lubawka – powiat kamiennogórski; 
23) Gmina i Miasto Lwówek Śląski – powiat lwówecki; 

24) Gmina Łagiewniki – powiat dzierżoniowski; 
25) Gmina Marcinowice – powiat świdnicki; 

26) Gmina Mieroszów – powiat wałbrzyski; 

27) Gmina Milicz – powiat milicki; 

28) Gmina Niemcza – powiat dzierżoniowski; 

29) Gmina Nowa Ruda – powiat kłodzki; 

30) Gmina Miejska Piechowice – powiat jeleniogórski; 



31) Miasto Piława Górna – powiat dzierżoniowski; 

32) Miasto Polanica-Zdrój – powiat kłodzki; 

33) Gmina Polkowice – powiat polkowicki; 

34) Miasto i Gmina Syców – powiat oleśnicki; 
35) Miasto Szczawno-Zdrój – powiat wałbrzyski; 

36) Miasto Szklarska Poręba – powiat jeleniogórski; 

37) Gmina Świdnica – powiat świdnicki; 

38) Miasto Świebodzice – powiat świdnicki; 

39) Gmina Udanin – powiat średzki; 

40) Gmina Wąsosz – powiat górowski; 

41) Gmina i Miasto Węgliniec – powiat zgorzelecki; 

42) Gmina Wołów – powiat wołowski; 

43) Gmina Zagrodno – powiat złotoryjski; 

44) Gmina Złotoryja – powiat złotoryjski; 

45) Miasto Złotoryja – powiat złotoryjski. 
 

 

Część II 
Szczegółowe wyniki wyborów 

Rozdział 51. 
Wybory Burmistrza Miasta Kłodzka 

 
1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 6 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał PISZKO Michał Jan zgłoszony przez KWW MICHAŁA PISZKO „LUBIĘ 
KŁODZKO”. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 21913, w tym 3 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 11334 osobom, w tym 3 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 11333 wyborców, co 
stanowi 51,72% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 7577 głosów ważnych. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
Komisarz Wyborczy 

we Wrocławiu I 

/-/ Marcin Sosiński 

 
  



 

Miasto Kudowa-Zdrój 

OBWIESZCZENIE 
KOMISARZA WYBORCZEGO 

WE WROCŁAWIU I 
z dnia 25 października 2018 r. 

o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 
na obszarze województwa dolnośląskiego 

 

[WYCIĄG] 

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 
2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy we Wrocławiu I podaje do publicznej 
wiadomości wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze 
województwa dolnośląskiego, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. 

Część I 
Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 
Dane ogólne 

1. Wybierano łącznie 169 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast spośród 505 
kandydatów zgłoszonych przez 418 komitetów wyborczych, w tym w 20 gminach i 
miastach, w których zarejestrowano tylko jednego kandydata. 

2. Uprawnionych do głosowania było 2270933 osób, w tym 234 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 1206673 osobom, w tym 166 obywatelom Unii 
Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1205164 wyborców, 
to jest 53,07%  uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1191270, to jest 98,85% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 13894, to jest 1,15%  ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów albo 
postawienia znaku „X” jednocześnie za i przeciw wyborowi kandydata oddano 4198, 
to jest 30,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata albo niepostawienia 
znaku „X” ani za ani przeciw wyborowi kandydata oddano 9696, to jest 69,79%  
ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 
to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Rozdział 2. 
Wyniki wyborów  



1. Wybierano łącznie 169 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 139 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 30 burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców. 
2. Wybrano łącznie 124 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 105 wójtów i burmistrzów w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 19 burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców. 
3. Nie wybrano 45 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z następujących powodów: 

1) w 45 gminach i miastach żaden z kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta 
miasta nie otrzymał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, z czego: 
a) w 34 gminach do 20 tys. mieszkańców, 
b) w 11 gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

4. W następujących gminach i miastach, o których mowa w pkt 3 ppkt 1, zgodnie z art. 473 
§ 2 Kodeksu wyborczego, w dniu 4 listopada 2018 r. zostanie przeprowadzone ponowne 
głosowanie: 

1) Miasto Bielawa – powiat dzierżoniowski; 

2) Miasto i Gmina Bierutów – powiat oleśnicki; 
3) Miasto i Gmina Bogatynia – powiat zgorzelecki; 

4) Miasto Boguszów-Gorce – powiat wałbrzyski; 
5) Gmina Brzeg Dolny – powiat wołowski; 

6) Gmina Chocianów – powiat polkowicki; 

7) Gmina Długołęka – powiat wrocławski; 

8) Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice – powiat oławski; 

9) Miasto Jelenia Góra; 

10) Gmina Jerzmanowa – powiat głogowski; 

11) Gmina Miejska Kamienna Góra – powiat kamiennogórski; 

12) Gmina Kąty Wrocławskie – powiat wrocławski; 

13) Gmina Kostomłoty – powiat średzki; 

14) Gmina Miejska Kowary – powiat jeleniogórski; 

15) Gmina Krotoszyce – powiat legnicki; 

16) Gmina Kunice – powiat legnicki; 

17) Gmina Lądek-Zdrój – powiat kłodzki; 

18) Miasto Legnica; 

19) Gmina Legnickie Pole – powiat legnicki; 

20) Gmina Leśna – powiat lubański; 

21) Gmina Lubań – powiat lubański; 

22) Gmina Lubawka – powiat kamiennogórski; 
23) Gmina i Miasto Lwówek Śląski – powiat lwówecki; 

24) Gmina Łagiewniki – powiat dzierżoniowski; 
25) Gmina Marcinowice – powiat świdnicki; 

26) Gmina Mieroszów – powiat wałbrzyski; 

27) Gmina Milicz – powiat milicki; 

28) Gmina Niemcza – powiat dzierżoniowski; 

29) Gmina Nowa Ruda – powiat kłodzki; 

30) Gmina Miejska Piechowice – powiat jeleniogórski; 



31) Miasto Piława Górna – powiat dzierżoniowski; 

32) Miasto Polanica-Zdrój – powiat kłodzki; 

33) Gmina Polkowice – powiat polkowicki; 

34) Miasto i Gmina Syców – powiat oleśnicki; 
35) Miasto Szczawno-Zdrój – powiat wałbrzyski; 

36) Miasto Szklarska Poręba – powiat jeleniogórski; 

37) Gmina Świdnica – powiat świdnicki; 

38) Miasto Świebodzice – powiat świdnicki; 

39) Gmina Udanin – powiat średzki; 

40) Gmina Wąsosz – powiat górowski; 

41) Gmina i Miasto Węgliniec – powiat zgorzelecki; 

42) Gmina Wołów – powiat wołowski; 

43) Gmina Zagrodno – powiat złotoryjski; 

44) Gmina Złotoryja – powiat złotoryjski; 

45) Miasto Złotoryja – powiat złotoryjski. 
 

 

Część II 
Szczegółowe wyniki wyborów 

Rozdział 59. 
Wybory Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój 

 
1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 4 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskała POTOCZNA Aneta Ewa zgłoszona przez KW ROZWÓJ. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 8126, w tym 27 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 
3. Karty do głosowania wydano 4396 osobom, w tym 27 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4396 wyborców, co 

stanowi 54,10% uprawnionych do głosowania. 
5. Wybrany kandydat uzyskał 2195 głosów ważnych. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
Komisarz Wyborczy 

we Wrocławiu I 

/-/ Marcin Sosiński 

 
  



 

Gmina Lądek-Zdrój 

OBWIESZCZENIE 
KOMISARZA WYBORCZEGO 

WE WROCŁAWIU I 
z dnia 25 października 2018 r. 

o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 
na obszarze województwa dolnośląskiego 

 

[WYCIĄG] 

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 
2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy we Wrocławiu I podaje do publicznej 
wiadomości wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze 
województwa dolnośląskiego, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. 

Część I 
Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 
Dane ogólne 

1. Wybierano łącznie 169 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast spośród 505 
kandydatów zgłoszonych przez 418 komitetów wyborczych, w tym w 20 gminach i 
miastach, w których zarejestrowano tylko jednego kandydata. 

2. Uprawnionych do głosowania było 2270933 osób, w tym 234 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 1206673 osobom, w tym 166 obywatelom Unii 
Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1205164 wyborców, 
to jest 53,07%  uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1191270, to jest 98,85% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 13894, to jest 1,15%  ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów albo 
postawienia znaku „X” jednocześnie za i przeciw wyborowi kandydata oddano 4198, 
to jest 30,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata albo niepostawienia 
znaku „X” ani za ani przeciw wyborowi kandydata oddano 9696, to jest 69,79%  
ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 
to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Rozdział 2. 
Wyniki wyborów  



1. Wybierano łącznie 169 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 139 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 30 burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców. 
2. Wybrano łącznie 124 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 105 wójtów i burmistrzów w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 19 burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców. 
3. Nie wybrano 45 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z następujących powodów: 

1) w 45 gminach i miastach żaden z kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta 
miasta nie otrzymał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, z czego: 
a) w 34 gminach do 20 tys. mieszkańców, 
b) w 11 gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

4. W następujących gminach i miastach, o których mowa w pkt 3 ppkt 1, zgodnie z art. 473 
§ 2 Kodeksu wyborczego, w dniu 4 listopada 2018 r. zostanie przeprowadzone ponowne 
głosowanie: 

1) Miasto Bielawa – powiat dzierżoniowski; 

2) Miasto i Gmina Bierutów – powiat oleśnicki; 
3) Miasto i Gmina Bogatynia – powiat zgorzelecki; 

4) Miasto Boguszów-Gorce – powiat wałbrzyski; 
5) Gmina Brzeg Dolny – powiat wołowski; 

6) Gmina Chocianów – powiat polkowicki; 

7) Gmina Długołęka – powiat wrocławski; 

8) Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice – powiat oławski; 

9) Miasto Jelenia Góra; 

10) Gmina Jerzmanowa – powiat głogowski; 

11) Gmina Miejska Kamienna Góra – powiat kamiennogórski; 

12) Gmina Kąty Wrocławskie – powiat wrocławski; 

13) Gmina Kostomłoty – powiat średzki; 

14) Gmina Miejska Kowary – powiat jeleniogórski; 

15) Gmina Krotoszyce – powiat legnicki; 

16) Gmina Kunice – powiat legnicki; 

17) Gmina Lądek-Zdrój – powiat kłodzki; 

18) Miasto Legnica; 

19) Gmina Legnickie Pole – powiat legnicki; 

20) Gmina Leśna – powiat lubański; 

21) Gmina Lubań – powiat lubański; 

22) Gmina Lubawka – powiat kamiennogórski; 
23) Gmina i Miasto Lwówek Śląski – powiat lwówecki; 

24) Gmina Łagiewniki – powiat dzierżoniowski; 
25) Gmina Marcinowice – powiat świdnicki; 

26) Gmina Mieroszów – powiat wałbrzyski; 

27) Gmina Milicz – powiat milicki; 

28) Gmina Niemcza – powiat dzierżoniowski; 

29) Gmina Nowa Ruda – powiat kłodzki; 

30) Gmina Miejska Piechowice – powiat jeleniogórski; 



31) Miasto Piława Górna – powiat dzierżoniowski; 

32) Miasto Polanica-Zdrój – powiat kłodzki; 

33) Gmina Polkowice – powiat polkowicki; 

34) Miasto i Gmina Syców – powiat oleśnicki; 
35) Miasto Szczawno-Zdrój – powiat wałbrzyski; 

36) Miasto Szklarska Poręba – powiat jeleniogórski; 

37) Gmina Świdnica – powiat świdnicki; 

38) Miasto Świebodzice – powiat świdnicki; 

39) Gmina Udanin – powiat średzki; 

40) Gmina Wąsosz – powiat górowski; 

41) Gmina i Miasto Węgliniec – powiat zgorzelecki; 

42) Gmina Wołów – powiat wołowski; 

43) Gmina Zagrodno – powiat złotoryjski; 

44) Gmina Złotoryja – powiat złotoryjski; 

45) Miasto Złotoryja – powiat złotoryjski. 
 

 

Część II 
Szczegółowe wyniki wyborów 

Rozdział 61. 
Wybory Burmistrza Lądka-Zdroju 

 
1. Wyboru nie dokonano, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby 

głosów. W dniu 4 listopada 2018 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6943, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 
3. Karty do głosowania wydano 3445 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3445 wyborców, co 

stanowi 49,62% uprawnionych do głosowania. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
Komisarz Wyborczy 

we Wrocławiu I 

/-/ Marcin Sosiński 

 
  



 

Gmina Lewin Kłodzki 

OBWIESZCZENIE 
KOMISARZA WYBORCZEGO 

WE WROCŁAWIU I 
z dnia 25 października 2018 r. 

o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 
na obszarze województwa dolnośląskiego 

 

[WYCIĄG] 

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 
2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy we Wrocławiu I podaje do publicznej 
wiadomości wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze 
województwa dolnośląskiego, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. 

Część I 
Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 
Dane ogólne 

1. Wybierano łącznie 169 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast spośród 505 
kandydatów zgłoszonych przez 418 komitetów wyborczych, w tym w 20 gminach i 
miastach, w których zarejestrowano tylko jednego kandydata. 

2. Uprawnionych do głosowania było 2270933 osób, w tym 234 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 1206673 osobom, w tym 166 obywatelom Unii 
Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1205164 wyborców, 
to jest 53,07%  uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1191270, to jest 98,85% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 13894, to jest 1,15%  ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów albo 
postawienia znaku „X” jednocześnie za i przeciw wyborowi kandydata oddano 4198, 
to jest 30,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata albo niepostawienia 
znaku „X” ani za ani przeciw wyborowi kandydata oddano 9696, to jest 69,79%  
ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 
to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Rozdział 2. 
Wyniki wyborów  



1. Wybierano łącznie 169 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 139 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 30 burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców. 
2. Wybrano łącznie 124 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 105 wójtów i burmistrzów w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 19 burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców. 
3. Nie wybrano 45 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z następujących powodów: 

1) w 45 gminach i miastach żaden z kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta 
miasta nie otrzymał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, z czego: 
a) w 34 gminach do 20 tys. mieszkańców, 
b) w 11 gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

4. W następujących gminach i miastach, o których mowa w pkt 3 ppkt 1, zgodnie z art. 473 
§ 2 Kodeksu wyborczego, w dniu 4 listopada 2018 r. zostanie przeprowadzone ponowne 
głosowanie: 

1) Miasto Bielawa – powiat dzierżoniowski; 

2) Miasto i Gmina Bierutów – powiat oleśnicki; 
3) Miasto i Gmina Bogatynia – powiat zgorzelecki; 

4) Miasto Boguszów-Gorce – powiat wałbrzyski; 
5) Gmina Brzeg Dolny – powiat wołowski; 

6) Gmina Chocianów – powiat polkowicki; 

7) Gmina Długołęka – powiat wrocławski; 

8) Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice – powiat oławski; 

9) Miasto Jelenia Góra; 

10) Gmina Jerzmanowa – powiat głogowski; 

11) Gmina Miejska Kamienna Góra – powiat kamiennogórski; 

12) Gmina Kąty Wrocławskie – powiat wrocławski; 

13) Gmina Kostomłoty – powiat średzki; 

14) Gmina Miejska Kowary – powiat jeleniogórski; 

15) Gmina Krotoszyce – powiat legnicki; 

16) Gmina Kunice – powiat legnicki; 

17) Gmina Lądek-Zdrój – powiat kłodzki; 

18) Miasto Legnica; 

19) Gmina Legnickie Pole – powiat legnicki; 

20) Gmina Leśna – powiat lubański; 

21) Gmina Lubań – powiat lubański; 

22) Gmina Lubawka – powiat kamiennogórski; 
23) Gmina i Miasto Lwówek Śląski – powiat lwówecki; 

24) Gmina Łagiewniki – powiat dzierżoniowski; 
25) Gmina Marcinowice – powiat świdnicki; 

26) Gmina Mieroszów – powiat wałbrzyski; 

27) Gmina Milicz – powiat milicki; 

28) Gmina Niemcza – powiat dzierżoniowski; 

29) Gmina Nowa Ruda – powiat kłodzki; 

30) Gmina Miejska Piechowice – powiat jeleniogórski; 



31) Miasto Piława Górna – powiat dzierżoniowski; 

32) Miasto Polanica-Zdrój – powiat kłodzki; 

33) Gmina Polkowice – powiat polkowicki; 

34) Miasto i Gmina Syców – powiat oleśnicki; 
35) Miasto Szczawno-Zdrój – powiat wałbrzyski; 

36) Miasto Szklarska Poręba – powiat jeleniogórski; 

37) Gmina Świdnica – powiat świdnicki; 

38) Miasto Świebodzice – powiat świdnicki; 

39) Gmina Udanin – powiat średzki; 

40) Gmina Wąsosz – powiat górowski; 

41) Gmina i Miasto Węgliniec – powiat zgorzelecki; 

42) Gmina Wołów – powiat wołowski; 

43) Gmina Zagrodno – powiat złotoryjski; 

44) Gmina Złotoryja – powiat złotoryjski; 

45) Miasto Złotoryja – powiat złotoryjski. 
 

 

Część II 
Szczegółowe wyniki wyborów 

Rozdział 65. 
Wybory Wójta Gminy Lewin Kłodzki 

 
1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskała KLIMEK-SZYMANOWICZ Joanna Barbara zgłoszona przez KWW 
JOANNY KLIMEK-SZYMANOWICZ. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1596. 
3. Karty do głosowania wydano 867 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 867 wyborców, co stanowi 

54,32% uprawnionych do głosowania. 
5. Wybrany kandydat uzyskał 524 głosy ważne. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
Komisarz Wyborczy 

we Wrocławiu I 

/-/ Marcin Sosiński 

 
  



 

Gmina Łagiewniki 

OBWIESZCZENIE 
KOMISARZA WYBORCZEGO 

WE WROCŁAWIU I 
z dnia 25 października 2018 r. 

o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 
na obszarze województwa dolnośląskiego 

 

[WYCIĄG] 

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 
2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy we Wrocławiu I podaje do publicznej 
wiadomości wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze 
województwa dolnośląskiego, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. 

Część I 
Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 
Dane ogólne 

1. Wybierano łącznie 169 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast spośród 505 
kandydatów zgłoszonych przez 418 komitetów wyborczych, w tym w 20 gminach i 
miastach, w których zarejestrowano tylko jednego kandydata. 

2. Uprawnionych do głosowania było 2270933 osób, w tym 234 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 1206673 osobom, w tym 166 obywatelom Unii 
Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1205164 wyborców, 
to jest 53,07%  uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1191270, to jest 98,85% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 13894, to jest 1,15%  ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów albo 
postawienia znaku „X” jednocześnie za i przeciw wyborowi kandydata oddano 4198, 
to jest 30,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata albo niepostawienia 
znaku „X” ani za ani przeciw wyborowi kandydata oddano 9696, to jest 69,79%  
ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 
to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Rozdział 2. 
Wyniki wyborów  



1. Wybierano łącznie 169 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 139 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 30 burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców. 
2. Wybrano łącznie 124 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 105 wójtów i burmistrzów w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 19 burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców. 
3. Nie wybrano 45 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z następujących powodów: 

1) w 45 gminach i miastach żaden z kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta 
miasta nie otrzymał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, z czego: 
a) w 34 gminach do 20 tys. mieszkańców, 
b) w 11 gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

4. W następujących gminach i miastach, o których mowa w pkt 3 ppkt 1, zgodnie z art. 473 
§ 2 Kodeksu wyborczego, w dniu 4 listopada 2018 r. zostanie przeprowadzone ponowne 
głosowanie: 

1) Miasto Bielawa – powiat dzierżoniowski; 

2) Miasto i Gmina Bierutów – powiat oleśnicki; 
3) Miasto i Gmina Bogatynia – powiat zgorzelecki; 

4) Miasto Boguszów-Gorce – powiat wałbrzyski; 
5) Gmina Brzeg Dolny – powiat wołowski; 

6) Gmina Chocianów – powiat polkowicki; 

7) Gmina Długołęka – powiat wrocławski; 

8) Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice – powiat oławski; 

9) Miasto Jelenia Góra; 

10) Gmina Jerzmanowa – powiat głogowski; 

11) Gmina Miejska Kamienna Góra – powiat kamiennogórski; 

12) Gmina Kąty Wrocławskie – powiat wrocławski; 

13) Gmina Kostomłoty – powiat średzki; 

14) Gmina Miejska Kowary – powiat jeleniogórski; 

15) Gmina Krotoszyce – powiat legnicki; 

16) Gmina Kunice – powiat legnicki; 

17) Gmina Lądek-Zdrój – powiat kłodzki; 

18) Miasto Legnica; 

19) Gmina Legnickie Pole – powiat legnicki; 

20) Gmina Leśna – powiat lubański; 

21) Gmina Lubań – powiat lubański; 

22) Gmina Lubawka – powiat kamiennogórski; 
23) Gmina i Miasto Lwówek Śląski – powiat lwówecki; 

24) Gmina Łagiewniki – powiat dzierżoniowski; 
25) Gmina Marcinowice – powiat świdnicki; 

26) Gmina Mieroszów – powiat wałbrzyski; 

27) Gmina Milicz – powiat milicki; 

28) Gmina Niemcza – powiat dzierżoniowski; 

29) Gmina Nowa Ruda – powiat kłodzki; 

30) Gmina Miejska Piechowice – powiat jeleniogórski; 



31) Miasto Piława Górna – powiat dzierżoniowski; 

32) Miasto Polanica-Zdrój – powiat kłodzki; 

33) Gmina Polkowice – powiat polkowicki; 

34) Miasto i Gmina Syców – powiat oleśnicki; 
35) Miasto Szczawno-Zdrój – powiat wałbrzyski; 

36) Miasto Szklarska Poręba – powiat jeleniogórski; 

37) Gmina Świdnica – powiat świdnicki; 

38) Miasto Świebodzice – powiat świdnicki; 

39) Gmina Udanin – powiat średzki; 

40) Gmina Wąsosz – powiat górowski; 

41) Gmina i Miasto Węgliniec – powiat zgorzelecki; 

42) Gmina Wołów – powiat wołowski; 

43) Gmina Zagrodno – powiat złotoryjski; 

44) Gmina Złotoryja – powiat złotoryjski; 

45) Miasto Złotoryja – powiat złotoryjski. 
 

 

Część II 
Szczegółowe wyniki wyborów 

Rozdział 73. 
Wybory Wójta Gminy Łagiewniki 

 
1. Wyboru nie dokonano, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby 

głosów. W dniu 4 listopada 2018 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6012. 
3. Karty do głosowania wydano 3510 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3504 wyborców, co 

stanowi 58,28% uprawnionych do głosowania. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
Komisarz Wyborczy 

we Wrocławiu I 

/-/ Marcin Sosiński 

 
  



 

Gmina Międzylesie 

OBWIESZCZENIE 
KOMISARZA WYBORCZEGO 

WE WROCŁAWIU I 
z dnia 25 października 2018 r. 

o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 
na obszarze województwa dolnośląskiego 

 

[WYCIĄG] 

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 
2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy we Wrocławiu I podaje do publicznej 
wiadomości wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze 
województwa dolnośląskiego, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. 

Część I 
Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 
Dane ogólne 

1. Wybierano łącznie 169 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast spośród 505 
kandydatów zgłoszonych przez 418 komitetów wyborczych, w tym w 20 gminach i 
miastach, w których zarejestrowano tylko jednego kandydata. 

2. Uprawnionych do głosowania było 2270933 osób, w tym 234 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 1206673 osobom, w tym 166 obywatelom Unii 
Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1205164 wyborców, 
to jest 53,07%  uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1191270, to jest 98,85% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 13894, to jest 1,15%  ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów albo 
postawienia znaku „X” jednocześnie za i przeciw wyborowi kandydata oddano 4198, 
to jest 30,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata albo niepostawienia 
znaku „X” ani za ani przeciw wyborowi kandydata oddano 9696, to jest 69,79%  
ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 
to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Rozdział 2. 
Wyniki wyborów  



1. Wybierano łącznie 169 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 139 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 30 burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców. 
2. Wybrano łącznie 124 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 105 wójtów i burmistrzów w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 19 burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców. 
3. Nie wybrano 45 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z następujących powodów: 

1) w 45 gminach i miastach żaden z kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta 
miasta nie otrzymał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, z czego: 
a) w 34 gminach do 20 tys. mieszkańców, 
b) w 11 gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

4. W następujących gminach i miastach, o których mowa w pkt 3 ppkt 1, zgodnie z art. 473 
§ 2 Kodeksu wyborczego, w dniu 4 listopada 2018 r. zostanie przeprowadzone ponowne 
głosowanie: 

1) Miasto Bielawa – powiat dzierżoniowski; 

2) Miasto i Gmina Bierutów – powiat oleśnicki; 
3) Miasto i Gmina Bogatynia – powiat zgorzelecki; 

4) Miasto Boguszów-Gorce – powiat wałbrzyski; 
5) Gmina Brzeg Dolny – powiat wołowski; 

6) Gmina Chocianów – powiat polkowicki; 

7) Gmina Długołęka – powiat wrocławski; 

8) Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice – powiat oławski; 

9) Miasto Jelenia Góra; 

10) Gmina Jerzmanowa – powiat głogowski; 

11) Gmina Miejska Kamienna Góra – powiat kamiennogórski; 

12) Gmina Kąty Wrocławskie – powiat wrocławski; 

13) Gmina Kostomłoty – powiat średzki; 

14) Gmina Miejska Kowary – powiat jeleniogórski; 

15) Gmina Krotoszyce – powiat legnicki; 

16) Gmina Kunice – powiat legnicki; 

17) Gmina Lądek-Zdrój – powiat kłodzki; 

18) Miasto Legnica; 

19) Gmina Legnickie Pole – powiat legnicki; 

20) Gmina Leśna – powiat lubański; 

21) Gmina Lubań – powiat lubański; 

22) Gmina Lubawka – powiat kamiennogórski; 
23) Gmina i Miasto Lwówek Śląski – powiat lwówecki; 

24) Gmina Łagiewniki – powiat dzierżoniowski; 
25) Gmina Marcinowice – powiat świdnicki; 

26) Gmina Mieroszów – powiat wałbrzyski; 

27) Gmina Milicz – powiat milicki; 

28) Gmina Niemcza – powiat dzierżoniowski; 

29) Gmina Nowa Ruda – powiat kłodzki; 

30) Gmina Miejska Piechowice – powiat jeleniogórski; 



31) Miasto Piława Górna – powiat dzierżoniowski; 

32) Miasto Polanica-Zdrój – powiat kłodzki; 

33) Gmina Polkowice – powiat polkowicki; 

34) Miasto i Gmina Syców – powiat oleśnicki; 
35) Miasto Szczawno-Zdrój – powiat wałbrzyski; 

36) Miasto Szklarska Poręba – powiat jeleniogórski; 

37) Gmina Świdnica – powiat świdnicki; 

38) Miasto Świebodzice – powiat świdnicki; 

39) Gmina Udanin – powiat średzki; 

40) Gmina Wąsosz – powiat górowski; 

41) Gmina i Miasto Węgliniec – powiat zgorzelecki; 

42) Gmina Wołów – powiat wołowski; 

43) Gmina Zagrodno – powiat złotoryjski; 

44) Gmina Złotoryja – powiat złotoryjski; 

45) Miasto Złotoryja – powiat złotoryjski. 
 

 

Część II 
Szczegółowe wyniki wyborów 

Rozdział 81. 
Wybory Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie 

 
1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 4 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał KORCZAK Tomasz zgłoszony przez KWW FORUM TOMASZA 
KORCZAKA. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5910, w tym 1 obywatel Unii 
Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 

3. Karty do głosowania wydano 3184 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 
niebędącemu obywatelem polskim. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3183 wyborców, co 
stanowi 53,86% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 1629 głosów ważnych. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
Komisarz Wyborczy 

we Wrocławiu I 

/-/ Marcin Sosiński 

 
  



 

Gmina Niemcza 

OBWIESZCZENIE 
KOMISARZA WYBORCZEGO 

WE WROCŁAWIU I 
z dnia 25 października 2018 r. 

o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 
na obszarze województwa dolnośląskiego 

 

[WYCIĄG] 

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 
2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy we Wrocławiu I podaje do publicznej 
wiadomości wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze 
województwa dolnośląskiego, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. 

Część I 
Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 
Dane ogólne 

1. Wybierano łącznie 169 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast spośród 505 
kandydatów zgłoszonych przez 418 komitetów wyborczych, w tym w 20 gminach i 
miastach, w których zarejestrowano tylko jednego kandydata. 

2. Uprawnionych do głosowania było 2270933 osób, w tym 234 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 1206673 osobom, w tym 166 obywatelom Unii 
Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1205164 wyborców, 
to jest 53,07%  uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1191270, to jest 98,85% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 13894, to jest 1,15%  ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów albo 
postawienia znaku „X” jednocześnie za i przeciw wyborowi kandydata oddano 4198, 
to jest 30,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata albo niepostawienia 
znaku „X” ani za ani przeciw wyborowi kandydata oddano 9696, to jest 69,79%  
ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 
to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Rozdział 2. 
Wyniki wyborów  



1. Wybierano łącznie 169 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 139 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 30 burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców. 
2. Wybrano łącznie 124 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 105 wójtów i burmistrzów w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 19 burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców. 
3. Nie wybrano 45 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z następujących powodów: 

1) w 45 gminach i miastach żaden z kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta 
miasta nie otrzymał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, z czego: 
a) w 34 gminach do 20 tys. mieszkańców, 
b) w 11 gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

4. W następujących gminach i miastach, o których mowa w pkt 3 ppkt 1, zgodnie z art. 473 
§ 2 Kodeksu wyborczego, w dniu 4 listopada 2018 r. zostanie przeprowadzone ponowne 
głosowanie: 

1) Miasto Bielawa – powiat dzierżoniowski; 

2) Miasto i Gmina Bierutów – powiat oleśnicki; 
3) Miasto i Gmina Bogatynia – powiat zgorzelecki; 

4) Miasto Boguszów-Gorce – powiat wałbrzyski; 
5) Gmina Brzeg Dolny – powiat wołowski; 

6) Gmina Chocianów – powiat polkowicki; 

7) Gmina Długołęka – powiat wrocławski; 

8) Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice – powiat oławski; 

9) Miasto Jelenia Góra; 

10) Gmina Jerzmanowa – powiat głogowski; 

11) Gmina Miejska Kamienna Góra – powiat kamiennogórski; 

12) Gmina Kąty Wrocławskie – powiat wrocławski; 

13) Gmina Kostomłoty – powiat średzki; 

14) Gmina Miejska Kowary – powiat jeleniogórski; 

15) Gmina Krotoszyce – powiat legnicki; 

16) Gmina Kunice – powiat legnicki; 

17) Gmina Lądek-Zdrój – powiat kłodzki; 

18) Miasto Legnica; 

19) Gmina Legnickie Pole – powiat legnicki; 

20) Gmina Leśna – powiat lubański; 

21) Gmina Lubań – powiat lubański; 

22) Gmina Lubawka – powiat kamiennogórski; 
23) Gmina i Miasto Lwówek Śląski – powiat lwówecki; 

24) Gmina Łagiewniki – powiat dzierżoniowski; 
25) Gmina Marcinowice – powiat świdnicki; 

26) Gmina Mieroszów – powiat wałbrzyski; 

27) Gmina Milicz – powiat milicki; 

28) Gmina Niemcza – powiat dzierżoniowski; 

29) Gmina Nowa Ruda – powiat kłodzki; 

30) Gmina Miejska Piechowice – powiat jeleniogórski; 



31) Miasto Piława Górna – powiat dzierżoniowski; 

32) Miasto Polanica-Zdrój – powiat kłodzki; 

33) Gmina Polkowice – powiat polkowicki; 

34) Miasto i Gmina Syców – powiat oleśnicki; 
35) Miasto Szczawno-Zdrój – powiat wałbrzyski; 

36) Miasto Szklarska Poręba – powiat jeleniogórski; 

37) Gmina Świdnica – powiat świdnicki; 

38) Miasto Świebodzice – powiat świdnicki; 

39) Gmina Udanin – powiat średzki; 

40) Gmina Wąsosz – powiat górowski; 

41) Gmina i Miasto Węgliniec – powiat zgorzelecki; 

42) Gmina Wołów – powiat wołowski; 

43) Gmina Zagrodno – powiat złotoryjski; 

44) Gmina Złotoryja – powiat złotoryjski; 

45) Miasto Złotoryja – powiat złotoryjski. 
 

 

Część II 
Szczegółowe wyniki wyborów 

Rozdział 89. 
Wybory Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza 

 
1. Wyboru nie dokonano, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby 

głosów. W dniu 4 listopada 2018 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4558. 
3. Karty do głosowania wydano 2288 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2287 wyborców, co 

stanowi 50,18% uprawnionych do głosowania. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
Komisarz Wyborczy 

we Wrocławiu I 

/-/ Marcin Sosiński 

 
  



 

Miasto Nowa Ruda 

OBWIESZCZENIE 
KOMISARZA WYBORCZEGO 

WE WROCŁAWIU I 
z dnia 25 października 2018 r. 

o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 
na obszarze województwa dolnośląskiego 

 

[WYCIĄG] 

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 
2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy we Wrocławiu I podaje do publicznej 
wiadomości wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze 
województwa dolnośląskiego, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. 

Część I 
Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 
Dane ogólne 

1. Wybierano łącznie 169 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast spośród 505 
kandydatów zgłoszonych przez 418 komitetów wyborczych, w tym w 20 gminach i 
miastach, w których zarejestrowano tylko jednego kandydata. 

2. Uprawnionych do głosowania było 2270933 osób, w tym 234 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 1206673 osobom, w tym 166 obywatelom Unii 
Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1205164 wyborców, 
to jest 53,07%  uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1191270, to jest 98,85% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 13894, to jest 1,15%  ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów albo 
postawienia znaku „X” jednocześnie za i przeciw wyborowi kandydata oddano 4198, 
to jest 30,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata albo niepostawienia 
znaku „X” ani za ani przeciw wyborowi kandydata oddano 9696, to jest 69,79%  
ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 
to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Rozdział 2. 
Wyniki wyborów  



1. Wybierano łącznie 169 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 139 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 30 burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców. 
2. Wybrano łącznie 124 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 105 wójtów i burmistrzów w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 19 burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców. 
3. Nie wybrano 45 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z następujących powodów: 

1) w 45 gminach i miastach żaden z kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta 
miasta nie otrzymał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, z czego: 
a) w 34 gminach do 20 tys. mieszkańców, 
b) w 11 gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

4. W następujących gminach i miastach, o których mowa w pkt 3 ppkt 1, zgodnie z art. 473 
§ 2 Kodeksu wyborczego, w dniu 4 listopada 2018 r. zostanie przeprowadzone ponowne 
głosowanie: 

1) Miasto Bielawa – powiat dzierżoniowski; 

2) Miasto i Gmina Bierutów – powiat oleśnicki; 
3) Miasto i Gmina Bogatynia – powiat zgorzelecki; 

4) Miasto Boguszów-Gorce – powiat wałbrzyski; 
5) Gmina Brzeg Dolny – powiat wołowski; 

6) Gmina Chocianów – powiat polkowicki; 

7) Gmina Długołęka – powiat wrocławski; 

8) Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice – powiat oławski; 

9) Miasto Jelenia Góra; 

10) Gmina Jerzmanowa – powiat głogowski; 

11) Gmina Miejska Kamienna Góra – powiat kamiennogórski; 

12) Gmina Kąty Wrocławskie – powiat wrocławski; 

13) Gmina Kostomłoty – powiat średzki; 

14) Gmina Miejska Kowary – powiat jeleniogórski; 

15) Gmina Krotoszyce – powiat legnicki; 

16) Gmina Kunice – powiat legnicki; 

17) Gmina Lądek-Zdrój – powiat kłodzki; 

18) Miasto Legnica; 

19) Gmina Legnickie Pole – powiat legnicki; 

20) Gmina Leśna – powiat lubański; 

21) Gmina Lubań – powiat lubański; 

22) Gmina Lubawka – powiat kamiennogórski; 
23) Gmina i Miasto Lwówek Śląski – powiat lwówecki; 

24) Gmina Łagiewniki – powiat dzierżoniowski; 
25) Gmina Marcinowice – powiat świdnicki; 

26) Gmina Mieroszów – powiat wałbrzyski; 

27) Gmina Milicz – powiat milicki; 

28) Gmina Niemcza – powiat dzierżoniowski; 

29) Gmina Nowa Ruda – powiat kłodzki; 

30) Gmina Miejska Piechowice – powiat jeleniogórski; 



31) Miasto Piława Górna – powiat dzierżoniowski; 

32) Miasto Polanica-Zdrój – powiat kłodzki; 

33) Gmina Polkowice – powiat polkowicki; 

34) Miasto i Gmina Syców – powiat oleśnicki; 
35) Miasto Szczawno-Zdrój – powiat wałbrzyski; 

36) Miasto Szklarska Poręba – powiat jeleniogórski; 

37) Gmina Świdnica – powiat świdnicki; 

38) Miasto Świebodzice – powiat świdnicki; 

39) Gmina Udanin – powiat średzki; 

40) Gmina Wąsosz – powiat górowski; 

41) Gmina i Miasto Węgliniec – powiat zgorzelecki; 

42) Gmina Wołów – powiat wołowski; 

43) Gmina Zagrodno – powiat złotoryjski; 

44) Gmina Złotoryja – powiat złotoryjski; 

45) Miasto Złotoryja – powiat złotoryjski. 
 

 

Część II 
Szczegółowe wyniki wyborów 

Rozdział 90. 
Wybory Burmistrza Miasta Nowa Ruda 

 
1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał KILIŃSKI Tomasz Jacek zgłoszony przez KWW TOMASZ KILIŃSKI. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 18549, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 
3. Karty do głosowania wydano 8141 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 8126 wyborców, co 

stanowi 43,81% uprawnionych do głosowania. 
5. Wybrany kandydat uzyskał 5468 głosów ważnych. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
Komisarz Wyborczy 

we Wrocławiu I 

/-/ Marcin Sosiński 

 
  



 

Gmina Nowa Ruda 

OBWIESZCZENIE 
KOMISARZA WYBORCZEGO 

WE WROCŁAWIU I 
z dnia 25 października 2018 r. 

o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 
na obszarze województwa dolnośląskiego 

 

[WYCIĄG] 

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 
2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy we Wrocławiu I podaje do publicznej 
wiadomości wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze 
województwa dolnośląskiego, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. 

Część I 
Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 
Dane ogólne 

1. Wybierano łącznie 169 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast spośród 505 
kandydatów zgłoszonych przez 418 komitetów wyborczych, w tym w 20 gminach i 
miastach, w których zarejestrowano tylko jednego kandydata. 

2. Uprawnionych do głosowania było 2270933 osób, w tym 234 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 1206673 osobom, w tym 166 obywatelom Unii 
Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1205164 wyborców, 
to jest 53,07%  uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1191270, to jest 98,85% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 13894, to jest 1,15%  ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów albo 
postawienia znaku „X” jednocześnie za i przeciw wyborowi kandydata oddano 4198, 
to jest 30,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata albo niepostawienia 
znaku „X” ani za ani przeciw wyborowi kandydata oddano 9696, to jest 69,79%  
ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 
to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Rozdział 2. 
Wyniki wyborów  



1. Wybierano łącznie 169 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 139 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 30 burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców. 
2. Wybrano łącznie 124 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 105 wójtów i burmistrzów w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 19 burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców. 
3. Nie wybrano 45 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z następujących powodów: 

1) w 45 gminach i miastach żaden z kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta 
miasta nie otrzymał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, z czego: 
a) w 34 gminach do 20 tys. mieszkańców, 
b) w 11 gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

4. W następujących gminach i miastach, o których mowa w pkt 3 ppkt 1, zgodnie z art. 473 
§ 2 Kodeksu wyborczego, w dniu 4 listopada 2018 r. zostanie przeprowadzone ponowne 
głosowanie: 

1) Miasto Bielawa – powiat dzierżoniowski; 

2) Miasto i Gmina Bierutów – powiat oleśnicki; 
3) Miasto i Gmina Bogatynia – powiat zgorzelecki; 

4) Miasto Boguszów-Gorce – powiat wałbrzyski; 
5) Gmina Brzeg Dolny – powiat wołowski; 

6) Gmina Chocianów – powiat polkowicki; 

7) Gmina Długołęka – powiat wrocławski; 

8) Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice – powiat oławski; 

9) Miasto Jelenia Góra; 

10) Gmina Jerzmanowa – powiat głogowski; 

11) Gmina Miejska Kamienna Góra – powiat kamiennogórski; 

12) Gmina Kąty Wrocławskie – powiat wrocławski; 

13) Gmina Kostomłoty – powiat średzki; 

14) Gmina Miejska Kowary – powiat jeleniogórski; 

15) Gmina Krotoszyce – powiat legnicki; 

16) Gmina Kunice – powiat legnicki; 

17) Gmina Lądek-Zdrój – powiat kłodzki; 

18) Miasto Legnica; 

19) Gmina Legnickie Pole – powiat legnicki; 

20) Gmina Leśna – powiat lubański; 

21) Gmina Lubań – powiat lubański; 

22) Gmina Lubawka – powiat kamiennogórski; 
23) Gmina i Miasto Lwówek Śląski – powiat lwówecki; 

24) Gmina Łagiewniki – powiat dzierżoniowski; 
25) Gmina Marcinowice – powiat świdnicki; 

26) Gmina Mieroszów – powiat wałbrzyski; 

27) Gmina Milicz – powiat milicki; 

28) Gmina Niemcza – powiat dzierżoniowski; 

29) Gmina Nowa Ruda – powiat kłodzki; 

30) Gmina Miejska Piechowice – powiat jeleniogórski; 



31) Miasto Piława Górna – powiat dzierżoniowski; 

32) Miasto Polanica-Zdrój – powiat kłodzki; 

33) Gmina Polkowice – powiat polkowicki; 

34) Miasto i Gmina Syców – powiat oleśnicki; 
35) Miasto Szczawno-Zdrój – powiat wałbrzyski; 

36) Miasto Szklarska Poręba – powiat jeleniogórski; 

37) Gmina Świdnica – powiat świdnicki; 

38) Miasto Świebodzice – powiat świdnicki; 

39) Gmina Udanin – powiat średzki; 

40) Gmina Wąsosz – powiat górowski; 

41) Gmina i Miasto Węgliniec – powiat zgorzelecki; 

42) Gmina Wołów – powiat wołowski; 

43) Gmina Zagrodno – powiat złotoryjski; 

44) Gmina Złotoryja – powiat złotoryjski; 

45) Miasto Złotoryja – powiat złotoryjski. 
 

 

Część II 
Szczegółowe wyniki wyborów 

Rozdział 91. 
Wybory Wójta Gminy Nowa Ruda 

 
1. Wyboru nie dokonano, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby 

głosów. W dniu 4 listopada 2018 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 9521. 
3. Karty do głosowania wydano 4911 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4911 wyborców, co 

stanowi 51,58% uprawnionych do głosowania. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
Komisarz Wyborczy 

we Wrocławiu I 

/-/ Marcin Sosiński 

 
  



 

Miasto Pieszyce 

OBWIESZCZENIE 
KOMISARZA WYBORCZEGO 

WE WROCŁAWIU I 
z dnia 25 października 2018 r. 

o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 
na obszarze województwa dolnośląskiego 

 

[WYCIĄG] 

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 
2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy we Wrocławiu I podaje do publicznej 
wiadomości wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze 
województwa dolnośląskiego, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. 

Część I 
Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 
Dane ogólne 

1. Wybierano łącznie 169 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast spośród 505 
kandydatów zgłoszonych przez 418 komitetów wyborczych, w tym w 20 gminach i 
miastach, w których zarejestrowano tylko jednego kandydata. 

2. Uprawnionych do głosowania było 2270933 osób, w tym 234 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 1206673 osobom, w tym 166 obywatelom Unii 
Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1205164 wyborców, 
to jest 53,07%  uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1191270, to jest 98,85% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 13894, to jest 1,15%  ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów albo 
postawienia znaku „X” jednocześnie za i przeciw wyborowi kandydata oddano 4198, 
to jest 30,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata albo niepostawienia 
znaku „X” ani za ani przeciw wyborowi kandydata oddano 9696, to jest 69,79%  
ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 
to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Rozdział 2. 
Wyniki wyborów  



1. Wybierano łącznie 169 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 139 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 30 burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców. 
2. Wybrano łącznie 124 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 105 wójtów i burmistrzów w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 19 burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców. 
3. Nie wybrano 45 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z następujących powodów: 

1) w 45 gminach i miastach żaden z kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta 
miasta nie otrzymał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, z czego: 
a) w 34 gminach do 20 tys. mieszkańców, 
b) w 11 gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

4. W następujących gminach i miastach, o których mowa w pkt 3 ppkt 1, zgodnie z art. 473 
§ 2 Kodeksu wyborczego, w dniu 4 listopada 2018 r. zostanie przeprowadzone ponowne 
głosowanie: 

1) Miasto Bielawa – powiat dzierżoniowski; 

2) Miasto i Gmina Bierutów – powiat oleśnicki; 
3) Miasto i Gmina Bogatynia – powiat zgorzelecki; 

4) Miasto Boguszów-Gorce – powiat wałbrzyski; 
5) Gmina Brzeg Dolny – powiat wołowski; 

6) Gmina Chocianów – powiat polkowicki; 

7) Gmina Długołęka – powiat wrocławski; 

8) Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice – powiat oławski; 

9) Miasto Jelenia Góra; 

10) Gmina Jerzmanowa – powiat głogowski; 

11) Gmina Miejska Kamienna Góra – powiat kamiennogórski; 

12) Gmina Kąty Wrocławskie – powiat wrocławski; 

13) Gmina Kostomłoty – powiat średzki; 

14) Gmina Miejska Kowary – powiat jeleniogórski; 

15) Gmina Krotoszyce – powiat legnicki; 

16) Gmina Kunice – powiat legnicki; 

17) Gmina Lądek-Zdrój – powiat kłodzki; 

18) Miasto Legnica; 

19) Gmina Legnickie Pole – powiat legnicki; 

20) Gmina Leśna – powiat lubański; 

21) Gmina Lubań – powiat lubański; 

22) Gmina Lubawka – powiat kamiennogórski; 
23) Gmina i Miasto Lwówek Śląski – powiat lwówecki; 

24) Gmina Łagiewniki – powiat dzierżoniowski; 
25) Gmina Marcinowice – powiat świdnicki; 

26) Gmina Mieroszów – powiat wałbrzyski; 

27) Gmina Milicz – powiat milicki; 

28) Gmina Niemcza – powiat dzierżoniowski; 

29) Gmina Nowa Ruda – powiat kłodzki; 

30) Gmina Miejska Piechowice – powiat jeleniogórski; 



31) Miasto Piława Górna – powiat dzierżoniowski; 

32) Miasto Polanica-Zdrój – powiat kłodzki; 

33) Gmina Polkowice – powiat polkowicki; 

34) Miasto i Gmina Syców – powiat oleśnicki; 
35) Miasto Szczawno-Zdrój – powiat wałbrzyski; 

36) Miasto Szklarska Poręba – powiat jeleniogórski; 

37) Gmina Świdnica – powiat świdnicki; 

38) Miasto Świebodzice – powiat świdnicki; 

39) Gmina Udanin – powiat średzki; 

40) Gmina Wąsosz – powiat górowski; 

41) Gmina i Miasto Węgliniec – powiat zgorzelecki; 

42) Gmina Wołów – powiat wołowski; 

43) Gmina Zagrodno – powiat złotoryjski; 

44) Gmina Złotoryja – powiat złotoryjski; 

45) Miasto Złotoryja – powiat złotoryjski. 
 

 

Część II 
Szczegółowe wyniki wyborów 

Rozdział 105. 
Wybory Burmistrza Miasta i Gminy Pieszyce 

 
1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskała KONIECZNA-ENÖZEL Dorota zgłoszona przez KWW DOROTY 
KONIECZNEJ-ENÖZEL. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7564. 
3. Karty do głosowania wydano 3922 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3917 wyborców, co 

stanowi 51,78% uprawnionych do głosowania. 
5. Wybrany kandydat uzyskał 2634 głosy ważne. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
Komisarz Wyborczy 

we Wrocławiu I 

/-/ Marcin Sosiński 

 
  



 

Miasto Piława Górna 

OBWIESZCZENIE 
KOMISARZA WYBORCZEGO 

WE WROCŁAWIU I 
z dnia 25 października 2018 r. 

o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 
na obszarze województwa dolnośląskiego 

 

[WYCIĄG] 

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 
2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy we Wrocławiu I podaje do publicznej 
wiadomości wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze 
województwa dolnośląskiego, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. 

Część I 
Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 
Dane ogólne 

1. Wybierano łącznie 169 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast spośród 505 
kandydatów zgłoszonych przez 418 komitetów wyborczych, w tym w 20 gminach i 
miastach, w których zarejestrowano tylko jednego kandydata. 

2. Uprawnionych do głosowania było 2270933 osób, w tym 234 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 1206673 osobom, w tym 166 obywatelom Unii 
Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1205164 wyborców, 
to jest 53,07%  uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1191270, to jest 98,85% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 13894, to jest 1,15%  ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów albo 
postawienia znaku „X” jednocześnie za i przeciw wyborowi kandydata oddano 4198, 
to jest 30,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata albo niepostawienia 
znaku „X” ani za ani przeciw wyborowi kandydata oddano 9696, to jest 69,79%  
ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 
to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Rozdział 2. 
Wyniki wyborów  



1. Wybierano łącznie 169 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 139 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 30 burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców. 
2. Wybrano łącznie 124 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 105 wójtów i burmistrzów w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 19 burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców. 
3. Nie wybrano 45 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z następujących powodów: 

1) w 45 gminach i miastach żaden z kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta 
miasta nie otrzymał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, z czego: 
a) w 34 gminach do 20 tys. mieszkańców, 
b) w 11 gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

4. W następujących gminach i miastach, o których mowa w pkt 3 ppkt 1, zgodnie z art. 473 
§ 2 Kodeksu wyborczego, w dniu 4 listopada 2018 r. zostanie przeprowadzone ponowne 
głosowanie: 

1) Miasto Bielawa – powiat dzierżoniowski; 

2) Miasto i Gmina Bierutów – powiat oleśnicki; 
3) Miasto i Gmina Bogatynia – powiat zgorzelecki; 

4) Miasto Boguszów-Gorce – powiat wałbrzyski; 
5) Gmina Brzeg Dolny – powiat wołowski; 

6) Gmina Chocianów – powiat polkowicki; 

7) Gmina Długołęka – powiat wrocławski; 

8) Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice – powiat oławski; 

9) Miasto Jelenia Góra; 

10) Gmina Jerzmanowa – powiat głogowski; 

11) Gmina Miejska Kamienna Góra – powiat kamiennogórski; 

12) Gmina Kąty Wrocławskie – powiat wrocławski; 

13) Gmina Kostomłoty – powiat średzki; 

14) Gmina Miejska Kowary – powiat jeleniogórski; 

15) Gmina Krotoszyce – powiat legnicki; 

16) Gmina Kunice – powiat legnicki; 

17) Gmina Lądek-Zdrój – powiat kłodzki; 

18) Miasto Legnica; 

19) Gmina Legnickie Pole – powiat legnicki; 

20) Gmina Leśna – powiat lubański; 

21) Gmina Lubań – powiat lubański; 

22) Gmina Lubawka – powiat kamiennogórski; 
23) Gmina i Miasto Lwówek Śląski – powiat lwówecki; 

24) Gmina Łagiewniki – powiat dzierżoniowski; 
25) Gmina Marcinowice – powiat świdnicki; 

26) Gmina Mieroszów – powiat wałbrzyski; 

27) Gmina Milicz – powiat milicki; 

28) Gmina Niemcza – powiat dzierżoniowski; 

29) Gmina Nowa Ruda – powiat kłodzki; 

30) Gmina Miejska Piechowice – powiat jeleniogórski; 



31) Miasto Piława Górna – powiat dzierżoniowski; 

32) Miasto Polanica-Zdrój – powiat kłodzki; 

33) Gmina Polkowice – powiat polkowicki; 

34) Miasto i Gmina Syców – powiat oleśnicki; 
35) Miasto Szczawno-Zdrój – powiat wałbrzyski; 

36) Miasto Szklarska Poręba – powiat jeleniogórski; 

37) Gmina Świdnica – powiat świdnicki; 

38) Miasto Świebodzice – powiat świdnicki; 

39) Gmina Udanin – powiat średzki; 

40) Gmina Wąsosz – powiat górowski; 

41) Gmina i Miasto Węgliniec – powiat zgorzelecki; 

42) Gmina Wołów – powiat wołowski; 

43) Gmina Zagrodno – powiat złotoryjski; 

44) Gmina Złotoryja – powiat złotoryjski; 

45) Miasto Złotoryja – powiat złotoryjski. 
 

 

Część II 
Szczegółowe wyniki wyborów 

Rozdział 106. 
Wybory Burmistrza Piławy Górnej 

 
1. Wyboru nie dokonano, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby 

głosów. W dniu 4 listopada 2018 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5128. 
3. Karty do głosowania wydano 2594 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2593 wyborców, co 

stanowi 50,57% uprawnionych do głosowania. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
Komisarz Wyborczy 

we Wrocławiu I 

/-/ Marcin Sosiński 

 
  



 

Miasto Polanica-Zdrój 

OBWIESZCZENIE 
KOMISARZA WYBORCZEGO 

WE WROCŁAWIU I 
z dnia 25 października 2018 r. 

o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 
na obszarze województwa dolnośląskiego 

 

[WYCIĄG] 

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 
2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy we Wrocławiu I podaje do publicznej 
wiadomości wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze 
województwa dolnośląskiego, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. 

Część I 
Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 
Dane ogólne 

1. Wybierano łącznie 169 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast spośród 505 
kandydatów zgłoszonych przez 418 komitetów wyborczych, w tym w 20 gminach i 
miastach, w których zarejestrowano tylko jednego kandydata. 

2. Uprawnionych do głosowania było 2270933 osób, w tym 234 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 1206673 osobom, w tym 166 obywatelom Unii 
Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1205164 wyborców, 
to jest 53,07%  uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1191270, to jest 98,85% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 13894, to jest 1,15%  ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów albo 
postawienia znaku „X” jednocześnie za i przeciw wyborowi kandydata oddano 4198, 
to jest 30,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata albo niepostawienia 
znaku „X” ani za ani przeciw wyborowi kandydata oddano 9696, to jest 69,79%  
ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 
to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Rozdział 2. 
Wyniki wyborów  



1. Wybierano łącznie 169 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 139 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 30 burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców. 
2. Wybrano łącznie 124 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 105 wójtów i burmistrzów w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 19 burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców. 
3. Nie wybrano 45 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z następujących powodów: 

1) w 45 gminach i miastach żaden z kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta 
miasta nie otrzymał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, z czego: 
a) w 34 gminach do 20 tys. mieszkańców, 
b) w 11 gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

4. W następujących gminach i miastach, o których mowa w pkt 3 ppkt 1, zgodnie z art. 473 
§ 2 Kodeksu wyborczego, w dniu 4 listopada 2018 r. zostanie przeprowadzone ponowne 
głosowanie: 

1) Miasto Bielawa – powiat dzierżoniowski; 

2) Miasto i Gmina Bierutów – powiat oleśnicki; 
3) Miasto i Gmina Bogatynia – powiat zgorzelecki; 

4) Miasto Boguszów-Gorce – powiat wałbrzyski; 
5) Gmina Brzeg Dolny – powiat wołowski; 

6) Gmina Chocianów – powiat polkowicki; 

7) Gmina Długołęka – powiat wrocławski; 

8) Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice – powiat oławski; 

9) Miasto Jelenia Góra; 

10) Gmina Jerzmanowa – powiat głogowski; 

11) Gmina Miejska Kamienna Góra – powiat kamiennogórski; 

12) Gmina Kąty Wrocławskie – powiat wrocławski; 

13) Gmina Kostomłoty – powiat średzki; 

14) Gmina Miejska Kowary – powiat jeleniogórski; 

15) Gmina Krotoszyce – powiat legnicki; 

16) Gmina Kunice – powiat legnicki; 

17) Gmina Lądek-Zdrój – powiat kłodzki; 

18) Miasto Legnica; 

19) Gmina Legnickie Pole – powiat legnicki; 

20) Gmina Leśna – powiat lubański; 

21) Gmina Lubań – powiat lubański; 

22) Gmina Lubawka – powiat kamiennogórski; 
23) Gmina i Miasto Lwówek Śląski – powiat lwówecki; 

24) Gmina Łagiewniki – powiat dzierżoniowski; 
25) Gmina Marcinowice – powiat świdnicki; 

26) Gmina Mieroszów – powiat wałbrzyski; 

27) Gmina Milicz – powiat milicki; 

28) Gmina Niemcza – powiat dzierżoniowski; 

29) Gmina Nowa Ruda – powiat kłodzki; 

30) Gmina Miejska Piechowice – powiat jeleniogórski; 



31) Miasto Piława Górna – powiat dzierżoniowski; 

32) Miasto Polanica-Zdrój – powiat kłodzki; 

33) Gmina Polkowice – powiat polkowicki; 

34) Miasto i Gmina Syców – powiat oleśnicki; 
35) Miasto Szczawno-Zdrój – powiat wałbrzyski; 

36) Miasto Szklarska Poręba – powiat jeleniogórski; 

37) Gmina Świdnica – powiat świdnicki; 

38) Miasto Świebodzice – powiat świdnicki; 

39) Gmina Udanin – powiat średzki; 

40) Gmina Wąsosz – powiat górowski; 

41) Gmina i Miasto Węgliniec – powiat zgorzelecki; 

42) Gmina Wołów – powiat wołowski; 

43) Gmina Zagrodno – powiat złotoryjski; 

44) Gmina Złotoryja – powiat złotoryjski; 

45) Miasto Złotoryja – powiat złotoryjski. 
 

 

Część II 
Szczegółowe wyniki wyborów 

Rozdział 109. 
Wybory Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój 

 
1. Wyboru nie dokonano, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby 

głosów. W dniu 4 listopada 2018 r. odbędzie się ponowne głosowanie. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5405, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 
3. Karty do głosowania wydano 2874 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2870 wyborców, co 

stanowi 53,10% uprawnionych do głosowania. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
Komisarz Wyborczy 

we Wrocławiu I 

/-/ Marcin Sosiński 

 
  



 

Gmina Radków 

OBWIESZCZENIE 
KOMISARZA WYBORCZEGO 

WE WROCŁAWIU I 
z dnia 25 października 2018 r. 

o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 
na obszarze województwa dolnośląskiego 

 

[WYCIĄG] 

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 
2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy we Wrocławiu I podaje do publicznej 
wiadomości wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze 
województwa dolnośląskiego, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. 

Część I 
Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 
Dane ogólne 

1. Wybierano łącznie 169 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast spośród 505 
kandydatów zgłoszonych przez 418 komitetów wyborczych, w tym w 20 gminach i 
miastach, w których zarejestrowano tylko jednego kandydata. 

2. Uprawnionych do głosowania było 2270933 osób, w tym 234 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 1206673 osobom, w tym 166 obywatelom Unii 
Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1205164 wyborców, 
to jest 53,07%  uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1191270, to jest 98,85% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 13894, to jest 1,15%  ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów albo 
postawienia znaku „X” jednocześnie za i przeciw wyborowi kandydata oddano 4198, 
to jest 30,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata albo niepostawienia 
znaku „X” ani za ani przeciw wyborowi kandydata oddano 9696, to jest 69,79%  
ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 
to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Rozdział 2. 
Wyniki wyborów  



1. Wybierano łącznie 169 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 139 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 30 burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców. 
2. Wybrano łącznie 124 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 105 wójtów i burmistrzów w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 19 burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców. 
3. Nie wybrano 45 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z następujących powodów: 

1) w 45 gminach i miastach żaden z kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta 
miasta nie otrzymał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, z czego: 
a) w 34 gminach do 20 tys. mieszkańców, 
b) w 11 gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

4. W następujących gminach i miastach, o których mowa w pkt 3 ppkt 1, zgodnie z art. 473 
§ 2 Kodeksu wyborczego, w dniu 4 listopada 2018 r. zostanie przeprowadzone ponowne 
głosowanie: 

1) Miasto Bielawa – powiat dzierżoniowski; 

2) Miasto i Gmina Bierutów – powiat oleśnicki; 
3) Miasto i Gmina Bogatynia – powiat zgorzelecki; 

4) Miasto Boguszów-Gorce – powiat wałbrzyski; 
5) Gmina Brzeg Dolny – powiat wołowski; 

6) Gmina Chocianów – powiat polkowicki; 

7) Gmina Długołęka – powiat wrocławski; 

8) Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice – powiat oławski; 

9) Miasto Jelenia Góra; 

10) Gmina Jerzmanowa – powiat głogowski; 

11) Gmina Miejska Kamienna Góra – powiat kamiennogórski; 

12) Gmina Kąty Wrocławskie – powiat wrocławski; 

13) Gmina Kostomłoty – powiat średzki; 

14) Gmina Miejska Kowary – powiat jeleniogórski; 

15) Gmina Krotoszyce – powiat legnicki; 

16) Gmina Kunice – powiat legnicki; 

17) Gmina Lądek-Zdrój – powiat kłodzki; 

18) Miasto Legnica; 

19) Gmina Legnickie Pole – powiat legnicki; 

20) Gmina Leśna – powiat lubański; 

21) Gmina Lubań – powiat lubański; 

22) Gmina Lubawka – powiat kamiennogórski; 
23) Gmina i Miasto Lwówek Śląski – powiat lwówecki; 

24) Gmina Łagiewniki – powiat dzierżoniowski; 
25) Gmina Marcinowice – powiat świdnicki; 

26) Gmina Mieroszów – powiat wałbrzyski; 

27) Gmina Milicz – powiat milicki; 

28) Gmina Niemcza – powiat dzierżoniowski; 

29) Gmina Nowa Ruda – powiat kłodzki; 

30) Gmina Miejska Piechowice – powiat jeleniogórski; 



31) Miasto Piława Górna – powiat dzierżoniowski; 

32) Miasto Polanica-Zdrój – powiat kłodzki; 

33) Gmina Polkowice – powiat polkowicki; 

34) Miasto i Gmina Syców – powiat oleśnicki; 
35) Miasto Szczawno-Zdrój – powiat wałbrzyski; 

36) Miasto Szklarska Poręba – powiat jeleniogórski; 

37) Gmina Świdnica – powiat świdnicki; 

38) Miasto Świebodzice – powiat świdnicki; 

39) Gmina Udanin – powiat średzki; 

40) Gmina Wąsosz – powiat górowski; 

41) Gmina i Miasto Węgliniec – powiat zgorzelecki; 

42) Gmina Wołów – powiat wołowski; 

43) Gmina Zagrodno – powiat złotoryjski; 

44) Gmina Złotoryja – powiat złotoryjski; 

45) Miasto Złotoryja – powiat złotoryjski. 
 

 

Część II 
Szczegółowe wyniki wyborów 

Rozdział 115. 
Wybory Burmistrza Miasta i Gminy Radków 

 
1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach jedyny kandydat BEDNARCZYK Jan Karol 

zgłoszony przez KWW ODNOWA DLA RADKOWA uzyskał wymaganą liczbę głosów. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7342. 
3. Karty do głosowania wydano 3186 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3178 wyborców, co 

stanowi 43,29% uprawnionych do głosowania. 
5. Wybrany kandydat uzyskał 2606 głosów ważnych. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
Komisarz Wyborczy 

we Wrocławiu I 

/-/ Marcin Sosiński 

 
  



 

Gmina Stoszowice 

OBWIESZCZENIE 
KOMISARZA WYBORCZEGO 

WE WROCŁAWIU I 
z dnia 25 października 2018 r. 

o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 
na obszarze województwa dolnośląskiego 

 

[WYCIĄG] 

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 
2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy we Wrocławiu I podaje do publicznej 
wiadomości wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze 
województwa dolnośląskiego, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. 

Część I 
Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 
Dane ogólne 

1. Wybierano łącznie 169 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast spośród 505 
kandydatów zgłoszonych przez 418 komitetów wyborczych, w tym w 20 gminach i 
miastach, w których zarejestrowano tylko jednego kandydata. 

2. Uprawnionych do głosowania było 2270933 osób, w tym 234 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 1206673 osobom, w tym 166 obywatelom Unii 
Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1205164 wyborców, 
to jest 53,07%  uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1191270, to jest 98,85% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 13894, to jest 1,15%  ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów albo 
postawienia znaku „X” jednocześnie za i przeciw wyborowi kandydata oddano 4198, 
to jest 30,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata albo niepostawienia 
znaku „X” ani za ani przeciw wyborowi kandydata oddano 9696, to jest 69,79%  
ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 
to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Rozdział 2. 
Wyniki wyborów  



1. Wybierano łącznie 169 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 139 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 30 burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców. 
2. Wybrano łącznie 124 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 105 wójtów i burmistrzów w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 19 burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców. 
3. Nie wybrano 45 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z następujących powodów: 

1) w 45 gminach i miastach żaden z kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta 
miasta nie otrzymał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, z czego: 
a) w 34 gminach do 20 tys. mieszkańców, 
b) w 11 gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

4. W następujących gminach i miastach, o których mowa w pkt 3 ppkt 1, zgodnie z art. 473 
§ 2 Kodeksu wyborczego, w dniu 4 listopada 2018 r. zostanie przeprowadzone ponowne 
głosowanie: 

1) Miasto Bielawa – powiat dzierżoniowski; 

2) Miasto i Gmina Bierutów – powiat oleśnicki; 
3) Miasto i Gmina Bogatynia – powiat zgorzelecki; 

4) Miasto Boguszów-Gorce – powiat wałbrzyski; 
5) Gmina Brzeg Dolny – powiat wołowski; 

6) Gmina Chocianów – powiat polkowicki; 

7) Gmina Długołęka – powiat wrocławski; 

8) Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice – powiat oławski; 

9) Miasto Jelenia Góra; 

10) Gmina Jerzmanowa – powiat głogowski; 

11) Gmina Miejska Kamienna Góra – powiat kamiennogórski; 

12) Gmina Kąty Wrocławskie – powiat wrocławski; 

13) Gmina Kostomłoty – powiat średzki; 

14) Gmina Miejska Kowary – powiat jeleniogórski; 

15) Gmina Krotoszyce – powiat legnicki; 

16) Gmina Kunice – powiat legnicki; 

17) Gmina Lądek-Zdrój – powiat kłodzki; 

18) Miasto Legnica; 

19) Gmina Legnickie Pole – powiat legnicki; 

20) Gmina Leśna – powiat lubański; 

21) Gmina Lubań – powiat lubański; 

22) Gmina Lubawka – powiat kamiennogórski; 
23) Gmina i Miasto Lwówek Śląski – powiat lwówecki; 

24) Gmina Łagiewniki – powiat dzierżoniowski; 
25) Gmina Marcinowice – powiat świdnicki; 

26) Gmina Mieroszów – powiat wałbrzyski; 

27) Gmina Milicz – powiat milicki; 

28) Gmina Niemcza – powiat dzierżoniowski; 

29) Gmina Nowa Ruda – powiat kłodzki; 

30) Gmina Miejska Piechowice – powiat jeleniogórski; 



31) Miasto Piława Górna – powiat dzierżoniowski; 

32) Miasto Polanica-Zdrój – powiat kłodzki; 

33) Gmina Polkowice – powiat polkowicki; 

34) Miasto i Gmina Syców – powiat oleśnicki; 
35) Miasto Szczawno-Zdrój – powiat wałbrzyski; 

36) Miasto Szklarska Poręba – powiat jeleniogórski; 

37) Gmina Świdnica – powiat świdnicki; 

38) Miasto Świebodzice – powiat świdnicki; 

39) Gmina Udanin – powiat średzki; 

40) Gmina Wąsosz – powiat górowski; 

41) Gmina i Miasto Węgliniec – powiat zgorzelecki; 

42) Gmina Wołów – powiat wołowski; 

43) Gmina Zagrodno – powiat złotoryjski; 

44) Gmina Złotoryja – powiat złotoryjski; 

45) Miasto Złotoryja – powiat złotoryjski. 
 

 

Część II 
Szczegółowe wyniki wyborów 

Rozdział 124. 
Wybory Wójta Gminy Stoszowice 

 
1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał GANCARZ Paweł Jarosław zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY 
WYBORCÓW PAWŁA GANCARZA. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4403. 
3. Karty do głosowania wydano 2356 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2358 wyborców, co 

stanowi 53,55% uprawnionych do głosowania. 
5. Wybrany kandydat uzyskał 1484 głosy ważne. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
Komisarz Wyborczy 

we Wrocławiu I 

/-/ Marcin Sosiński 

 
  



 

Gmina Stronie Śląskie 

OBWIESZCZENIE 
KOMISARZA WYBORCZEGO 

WE WROCŁAWIU I 
z dnia 25 października 2018 r. 

o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 
na obszarze województwa dolnośląskiego 

 

[WYCIĄG] 

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 
2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy we Wrocławiu I podaje do publicznej 
wiadomości wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze 
województwa dolnośląskiego, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. 

Część I 
Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 
Dane ogólne 

1. Wybierano łącznie 169 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast spośród 505 
kandydatów zgłoszonych przez 418 komitetów wyborczych, w tym w 20 gminach i 
miastach, w których zarejestrowano tylko jednego kandydata. 

2. Uprawnionych do głosowania było 2270933 osób, w tym 234 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 1206673 osobom, w tym 166 obywatelom Unii 
Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1205164 wyborców, 
to jest 53,07%  uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1191270, to jest 98,85% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 13894, to jest 1,15%  ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów albo 
postawienia znaku „X” jednocześnie za i przeciw wyborowi kandydata oddano 4198, 
to jest 30,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata albo niepostawienia 
znaku „X” ani za ani przeciw wyborowi kandydata oddano 9696, to jest 69,79%  
ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 
to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Rozdział 2. 
Wyniki wyborów  



1. Wybierano łącznie 169 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 139 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 30 burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców. 
2. Wybrano łącznie 124 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 105 wójtów i burmistrzów w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 19 burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców. 
3. Nie wybrano 45 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z następujących powodów: 

1) w 45 gminach i miastach żaden z kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta 
miasta nie otrzymał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, z czego: 
a) w 34 gminach do 20 tys. mieszkańców, 
b) w 11 gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

4. W następujących gminach i miastach, o których mowa w pkt 3 ppkt 1, zgodnie z art. 473 
§ 2 Kodeksu wyborczego, w dniu 4 listopada 2018 r. zostanie przeprowadzone ponowne 
głosowanie: 

1) Miasto Bielawa – powiat dzierżoniowski; 

2) Miasto i Gmina Bierutów – powiat oleśnicki; 
3) Miasto i Gmina Bogatynia – powiat zgorzelecki; 

4) Miasto Boguszów-Gorce – powiat wałbrzyski; 
5) Gmina Brzeg Dolny – powiat wołowski; 

6) Gmina Chocianów – powiat polkowicki; 

7) Gmina Długołęka – powiat wrocławski; 

8) Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice – powiat oławski; 

9) Miasto Jelenia Góra; 

10) Gmina Jerzmanowa – powiat głogowski; 

11) Gmina Miejska Kamienna Góra – powiat kamiennogórski; 

12) Gmina Kąty Wrocławskie – powiat wrocławski; 

13) Gmina Kostomłoty – powiat średzki; 

14) Gmina Miejska Kowary – powiat jeleniogórski; 

15) Gmina Krotoszyce – powiat legnicki; 

16) Gmina Kunice – powiat legnicki; 

17) Gmina Lądek-Zdrój – powiat kłodzki; 

18) Miasto Legnica; 

19) Gmina Legnickie Pole – powiat legnicki; 

20) Gmina Leśna – powiat lubański; 

21) Gmina Lubań – powiat lubański; 

22) Gmina Lubawka – powiat kamiennogórski; 
23) Gmina i Miasto Lwówek Śląski – powiat lwówecki; 

24) Gmina Łagiewniki – powiat dzierżoniowski; 
25) Gmina Marcinowice – powiat świdnicki; 

26) Gmina Mieroszów – powiat wałbrzyski; 

27) Gmina Milicz – powiat milicki; 

28) Gmina Niemcza – powiat dzierżoniowski; 

29) Gmina Nowa Ruda – powiat kłodzki; 

30) Gmina Miejska Piechowice – powiat jeleniogórski; 



31) Miasto Piława Górna – powiat dzierżoniowski; 

32) Miasto Polanica-Zdrój – powiat kłodzki; 

33) Gmina Polkowice – powiat polkowicki; 

34) Miasto i Gmina Syców – powiat oleśnicki; 
35) Miasto Szczawno-Zdrój – powiat wałbrzyski; 

36) Miasto Szklarska Poręba – powiat jeleniogórski; 

37) Gmina Świdnica – powiat świdnicki; 

38) Miasto Świebodzice – powiat świdnicki; 

39) Gmina Udanin – powiat średzki; 

40) Gmina Wąsosz – powiat górowski; 

41) Gmina i Miasto Węgliniec – powiat zgorzelecki; 

42) Gmina Wołów – powiat wołowski; 

43) Gmina Zagrodno – powiat złotoryjski; 

44) Gmina Złotoryja – powiat złotoryjski; 

45) Miasto Złotoryja – powiat złotoryjski. 
 

 

Część II 
Szczegółowe wyniki wyborów 

Rozdział 125. 
Wybory Burmistrza Stronia Śląskiego 

 
1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 4 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał CHROMIEC Dariusz Janusz zgłoszony przez KWW ROZWÓJ I 
DOŚWIADCZENIE. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6056. 
3. Karty do głosowania wydano 3241 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3235 wyborców, co 

stanowi 53,42% uprawnionych do głosowania. 
5. Wybrany kandydat uzyskał 1765 głosów ważnych. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
Komisarz Wyborczy 

we Wrocławiu I 

/-/ Marcin Sosiński 

 
  



 

Gmina Szczytna 

OBWIESZCZENIE 
KOMISARZA WYBORCZEGO 

WE WROCŁAWIU I 
z dnia 25 października 2018 r. 

o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 
na obszarze województwa dolnośląskiego 

 

[WYCIĄG] 

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 
2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy we Wrocławiu I podaje do publicznej 
wiadomości wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze 
województwa dolnośląskiego, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. 

Część I 
Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 
Dane ogólne 

1. Wybierano łącznie 169 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast spośród 505 
kandydatów zgłoszonych przez 418 komitetów wyborczych, w tym w 20 gminach i 
miastach, w których zarejestrowano tylko jednego kandydata. 

2. Uprawnionych do głosowania było 2270933 osób, w tym 234 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 1206673 osobom, w tym 166 obywatelom Unii 
Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1205164 wyborców, 
to jest 53,07%  uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1191270, to jest 98,85% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 13894, to jest 1,15%  ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów albo 
postawienia znaku „X” jednocześnie za i przeciw wyborowi kandydata oddano 4198, 
to jest 30,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata albo niepostawienia 
znaku „X” ani za ani przeciw wyborowi kandydata oddano 9696, to jest 69,79%  
ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 
to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Rozdział 2. 
Wyniki wyborów  



1. Wybierano łącznie 169 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 139 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 30 burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców. 
2. Wybrano łącznie 124 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 105 wójtów i burmistrzów w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 19 burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców. 
3. Nie wybrano 45 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z następujących powodów: 

1) w 45 gminach i miastach żaden z kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta 
miasta nie otrzymał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, z czego: 
a) w 34 gminach do 20 tys. mieszkańców, 
b) w 11 gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

4. W następujących gminach i miastach, o których mowa w pkt 3 ppkt 1, zgodnie z art. 473 
§ 2 Kodeksu wyborczego, w dniu 4 listopada 2018 r. zostanie przeprowadzone ponowne 
głosowanie: 

1) Miasto Bielawa – powiat dzierżoniowski; 

2) Miasto i Gmina Bierutów – powiat oleśnicki; 
3) Miasto i Gmina Bogatynia – powiat zgorzelecki; 

4) Miasto Boguszów-Gorce – powiat wałbrzyski; 
5) Gmina Brzeg Dolny – powiat wołowski; 

6) Gmina Chocianów – powiat polkowicki; 

7) Gmina Długołęka – powiat wrocławski; 

8) Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice – powiat oławski; 

9) Miasto Jelenia Góra; 

10) Gmina Jerzmanowa – powiat głogowski; 

11) Gmina Miejska Kamienna Góra – powiat kamiennogórski; 

12) Gmina Kąty Wrocławskie – powiat wrocławski; 

13) Gmina Kostomłoty – powiat średzki; 

14) Gmina Miejska Kowary – powiat jeleniogórski; 

15) Gmina Krotoszyce – powiat legnicki; 

16) Gmina Kunice – powiat legnicki; 

17) Gmina Lądek-Zdrój – powiat kłodzki; 

18) Miasto Legnica; 

19) Gmina Legnickie Pole – powiat legnicki; 

20) Gmina Leśna – powiat lubański; 

21) Gmina Lubań – powiat lubański; 

22) Gmina Lubawka – powiat kamiennogórski; 
23) Gmina i Miasto Lwówek Śląski – powiat lwówecki; 

24) Gmina Łagiewniki – powiat dzierżoniowski; 
25) Gmina Marcinowice – powiat świdnicki; 

26) Gmina Mieroszów – powiat wałbrzyski; 

27) Gmina Milicz – powiat milicki; 

28) Gmina Niemcza – powiat dzierżoniowski; 

29) Gmina Nowa Ruda – powiat kłodzki; 

30) Gmina Miejska Piechowice – powiat jeleniogórski; 



31) Miasto Piława Górna – powiat dzierżoniowski; 

32) Miasto Polanica-Zdrój – powiat kłodzki; 

33) Gmina Polkowice – powiat polkowicki; 

34) Miasto i Gmina Syców – powiat oleśnicki; 
35) Miasto Szczawno-Zdrój – powiat wałbrzyski; 

36) Miasto Szklarska Poręba – powiat jeleniogórski; 

37) Gmina Świdnica – powiat świdnicki; 

38) Miasto Świebodzice – powiat świdnicki; 

39) Gmina Udanin – powiat średzki; 

40) Gmina Wąsosz – powiat górowski; 

41) Gmina i Miasto Węgliniec – powiat zgorzelecki; 

42) Gmina Wołów – powiat wołowski; 

43) Gmina Zagrodno – powiat złotoryjski; 

44) Gmina Złotoryja – powiat złotoryjski; 

45) Miasto Złotoryja – powiat złotoryjski. 
 

 

Część II 
Szczegółowe wyniki wyborów 

Rozdział 131. 
Wybory Burmistrza Szczytnej 

 
1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach jedyny kandydat KRÓL Jerzy Mieczysław 

zgłoszony przez KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE ZIEMI KŁODZKIEJ 
uzyskał wymaganą liczbę głosów. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5883. 
3. Karty do głosowania wydano 2633 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2634 wyborców, co 

stanowi 44,77% uprawnionych do głosowania. 
5. Wybrany kandydat uzyskał 1939 głosów ważnych. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
Komisarz Wyborczy 

we Wrocławiu I 

/-/ Marcin Sosiński 

 
  



 

Gmina Ząbkowice Śląskie 

OBWIESZCZENIE 
KOMISARZA WYBORCZEGO 

WE WROCŁAWIU I 
z dnia 25 października 2018 r. 

o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 
na obszarze województwa dolnośląskiego 

 

[WYCIĄG] 

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 
2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy we Wrocławiu I podaje do publicznej 
wiadomości wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze 
województwa dolnośląskiego, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. 

Część I 
Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 
Dane ogólne 

1. Wybierano łącznie 169 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast spośród 505 
kandydatów zgłoszonych przez 418 komitetów wyborczych, w tym w 20 gminach i 
miastach, w których zarejestrowano tylko jednego kandydata. 

2. Uprawnionych do głosowania było 2270933 osób, w tym 234 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 1206673 osobom, w tym 166 obywatelom Unii 
Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1205164 wyborców, 
to jest 53,07%  uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1191270, to jest 98,85% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 13894, to jest 1,15%  ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów albo 
postawienia znaku „X” jednocześnie za i przeciw wyborowi kandydata oddano 4198, 
to jest 30,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata albo niepostawienia 
znaku „X” ani za ani przeciw wyborowi kandydata oddano 9696, to jest 69,79%  
ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 
to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Rozdział 2. 
Wyniki wyborów  



1. Wybierano łącznie 169 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 139 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 30 burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców. 
2. Wybrano łącznie 124 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 105 wójtów i burmistrzów w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 19 burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców. 
3. Nie wybrano 45 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z następujących powodów: 

1) w 45 gminach i miastach żaden z kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta 
miasta nie otrzymał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, z czego: 
a) w 34 gminach do 20 tys. mieszkańców, 
b) w 11 gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

4. W następujących gminach i miastach, o których mowa w pkt 3 ppkt 1, zgodnie z art. 473 
§ 2 Kodeksu wyborczego, w dniu 4 listopada 2018 r. zostanie przeprowadzone ponowne 
głosowanie: 

1) Miasto Bielawa – powiat dzierżoniowski; 

2) Miasto i Gmina Bierutów – powiat oleśnicki; 
3) Miasto i Gmina Bogatynia – powiat zgorzelecki; 

4) Miasto Boguszów-Gorce – powiat wałbrzyski; 
5) Gmina Brzeg Dolny – powiat wołowski; 

6) Gmina Chocianów – powiat polkowicki; 

7) Gmina Długołęka – powiat wrocławski; 

8) Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice – powiat oławski; 

9) Miasto Jelenia Góra; 

10) Gmina Jerzmanowa – powiat głogowski; 

11) Gmina Miejska Kamienna Góra – powiat kamiennogórski; 

12) Gmina Kąty Wrocławskie – powiat wrocławski; 

13) Gmina Kostomłoty – powiat średzki; 

14) Gmina Miejska Kowary – powiat jeleniogórski; 

15) Gmina Krotoszyce – powiat legnicki; 

16) Gmina Kunice – powiat legnicki; 

17) Gmina Lądek-Zdrój – powiat kłodzki; 

18) Miasto Legnica; 

19) Gmina Legnickie Pole – powiat legnicki; 

20) Gmina Leśna – powiat lubański; 

21) Gmina Lubań – powiat lubański; 

22) Gmina Lubawka – powiat kamiennogórski; 
23) Gmina i Miasto Lwówek Śląski – powiat lwówecki; 

24) Gmina Łagiewniki – powiat dzierżoniowski; 
25) Gmina Marcinowice – powiat świdnicki; 

26) Gmina Mieroszów – powiat wałbrzyski; 

27) Gmina Milicz – powiat milicki; 

28) Gmina Niemcza – powiat dzierżoniowski; 

29) Gmina Nowa Ruda – powiat kłodzki; 

30) Gmina Miejska Piechowice – powiat jeleniogórski; 



31) Miasto Piława Górna – powiat dzierżoniowski; 

32) Miasto Polanica-Zdrój – powiat kłodzki; 

33) Gmina Polkowice – powiat polkowicki; 

34) Miasto i Gmina Syców – powiat oleśnicki; 
35) Miasto Szczawno-Zdrój – powiat wałbrzyski; 

36) Miasto Szklarska Poręba – powiat jeleniogórski; 

37) Gmina Świdnica – powiat świdnicki; 

38) Miasto Świebodzice – powiat świdnicki; 

39) Gmina Udanin – powiat średzki; 

40) Gmina Wąsosz – powiat górowski; 

41) Gmina i Miasto Węgliniec – powiat zgorzelecki; 

42) Gmina Wołów – powiat wołowski; 

43) Gmina Zagrodno – powiat złotoryjski; 

44) Gmina Złotoryja – powiat złotoryjski; 

45) Miasto Złotoryja – powiat złotoryjski. 
 

 

Część II 
Szczegółowe wyniki wyborów 

Rozdział 159. 
Wybory Burmistrza Ząbkowic Śląskich 

 
1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał ORZESZEK Marcin zgłoszony przez KWW MARCINA ORZESZKA. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 17901, w tym 2 obywateli Unii 

Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 
3. Karty do głosowania wydano 9746 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 9707 wyborców, co 

stanowi 54,23% uprawnionych do głosowania. 
5. Wybrany kandydat uzyskał 7146 głosów ważnych. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
Komisarz Wyborczy 

we Wrocławiu I 

/-/ Marcin Sosiński 

 
  



 

Gmina Ziębice 

OBWIESZCZENIE 
KOMISARZA WYBORCZEGO 

WE WROCŁAWIU I 
z dnia 25 października 2018 r. 

o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 
na obszarze województwa dolnośląskiego 

 

[WYCIĄG] 

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 
2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy we Wrocławiu I podaje do publicznej 
wiadomości wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze 
województwa dolnośląskiego, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. 

Część I 
Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 
Dane ogólne 

1. Wybierano łącznie 169 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast spośród 505 
kandydatów zgłoszonych przez 418 komitetów wyborczych, w tym w 20 gminach i 
miastach, w których zarejestrowano tylko jednego kandydata. 

2. Uprawnionych do głosowania było 2270933 osób, w tym 234 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 1206673 osobom, w tym 166 obywatelom Unii 
Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1205164 wyborców, 
to jest 53,07%  uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1191270, to jest 98,85% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 13894, to jest 1,15%  ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów albo 
postawienia znaku „X” jednocześnie za i przeciw wyborowi kandydata oddano 4198, 
to jest 30,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata albo niepostawienia 
znaku „X” ani za ani przeciw wyborowi kandydata oddano 9696, to jest 69,79%  
ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 
to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Rozdział 2. 
Wyniki wyborów  



1. Wybierano łącznie 169 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 139 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 30 burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców. 
2. Wybrano łącznie 124 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 105 wójtów i burmistrzów w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 19 burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców. 
3. Nie wybrano 45 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z następujących powodów: 

1) w 45 gminach i miastach żaden z kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta 
miasta nie otrzymał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, z czego: 
a) w 34 gminach do 20 tys. mieszkańców, 
b) w 11 gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

4. W następujących gminach i miastach, o których mowa w pkt 3 ppkt 1, zgodnie z art. 473 
§ 2 Kodeksu wyborczego, w dniu 4 listopada 2018 r. zostanie przeprowadzone ponowne 
głosowanie: 

1) Miasto Bielawa – powiat dzierżoniowski; 

2) Miasto i Gmina Bierutów – powiat oleśnicki; 
3) Miasto i Gmina Bogatynia – powiat zgorzelecki; 

4) Miasto Boguszów-Gorce – powiat wałbrzyski; 
5) Gmina Brzeg Dolny – powiat wołowski; 

6) Gmina Chocianów – powiat polkowicki; 

7) Gmina Długołęka – powiat wrocławski; 

8) Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice – powiat oławski; 

9) Miasto Jelenia Góra; 

10) Gmina Jerzmanowa – powiat głogowski; 

11) Gmina Miejska Kamienna Góra – powiat kamiennogórski; 

12) Gmina Kąty Wrocławskie – powiat wrocławski; 

13) Gmina Kostomłoty – powiat średzki; 

14) Gmina Miejska Kowary – powiat jeleniogórski; 

15) Gmina Krotoszyce – powiat legnicki; 

16) Gmina Kunice – powiat legnicki; 

17) Gmina Lądek-Zdrój – powiat kłodzki; 

18) Miasto Legnica; 

19) Gmina Legnickie Pole – powiat legnicki; 

20) Gmina Leśna – powiat lubański; 

21) Gmina Lubań – powiat lubański; 

22) Gmina Lubawka – powiat kamiennogórski; 
23) Gmina i Miasto Lwówek Śląski – powiat lwówecki; 

24) Gmina Łagiewniki – powiat dzierżoniowski; 
25) Gmina Marcinowice – powiat świdnicki; 

26) Gmina Mieroszów – powiat wałbrzyski; 

27) Gmina Milicz – powiat milicki; 

28) Gmina Niemcza – powiat dzierżoniowski; 

29) Gmina Nowa Ruda – powiat kłodzki; 

30) Gmina Miejska Piechowice – powiat jeleniogórski; 



31) Miasto Piława Górna – powiat dzierżoniowski; 

32) Miasto Polanica-Zdrój – powiat kłodzki; 

33) Gmina Polkowice – powiat polkowicki; 

34) Miasto i Gmina Syców – powiat oleśnicki; 
35) Miasto Szczawno-Zdrój – powiat wałbrzyski; 

36) Miasto Szklarska Poręba – powiat jeleniogórski; 

37) Gmina Świdnica – powiat świdnicki; 

38) Miasto Świebodzice – powiat świdnicki; 

39) Gmina Udanin – powiat średzki; 

40) Gmina Wąsosz – powiat górowski; 

41) Gmina i Miasto Węgliniec – powiat zgorzelecki; 

42) Gmina Wołów – powiat wołowski; 

43) Gmina Zagrodno – powiat złotoryjski; 

44) Gmina Złotoryja – powiat złotoryjski; 

45) Miasto Złotoryja – powiat złotoryjski. 
 

 

Część II 
Szczegółowe wyniki wyborów 

Rozdział 162. 
Wybory Burmistrza Ziębic 

 
1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskał SZPILAREWICZ Mariusz zgłoszony przez KWW MARIUSZA 
SZPILAREWICZA. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 13981, w tym 2 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 6598 osobom, w tym 2 obywatelom Unii Europejskiej 
niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 6582 wyborców, co 
stanowi 47,08% uprawnionych do głosowania. 

5. Wybrany kandydat uzyskał 4417 głosów ważnych. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
Komisarz Wyborczy 

we Wrocławiu I 

/-/ Marcin Sosiński 

 
  



 

Gmina Złoty Stok 

OBWIESZCZENIE 
KOMISARZA WYBORCZEGO 

WE WROCŁAWIU I 
z dnia 25 października 2018 r. 

o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 
na obszarze województwa dolnośląskiego 

 

[WYCIĄG] 

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 
2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy we Wrocławiu I podaje do publicznej 
wiadomości wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze 
województwa dolnośląskiego, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. 

Część I 
Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 
Dane ogólne 

1. Wybierano łącznie 169 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast spośród 505 
kandydatów zgłoszonych przez 418 komitetów wyborczych, w tym w 20 gminach i 
miastach, w których zarejestrowano tylko jednego kandydata. 

2. Uprawnionych do głosowania było 2270933 osób, w tym 234 obywateli Unii 
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. 

3. Karty do głosowania wydano 1206673 osobom, w tym 166 obywatelom Unii 
Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1205164 wyborców, 
to jest 53,07%  uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1191270, to jest 98,85% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 13894, to jest 1,15%  ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów albo 
postawienia znaku „X” jednocześnie za i przeciw wyborowi kandydata oddano 4198, 
to jest 30,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata albo niepostawienia 
znaku „X” ani za ani przeciw wyborowi kandydata oddano 9696, to jest 69,79%  
ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 
to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Rozdział 2. 
Wyniki wyborów  



1. Wybierano łącznie 169 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 139 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 30 burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców. 
2. Wybrano łącznie 124 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

1) 105 wójtów i burmistrzów w gminach do 20 tys. mieszkańców; 

2) 19 burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców. 
3. Nie wybrano 45 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z następujących powodów: 

1) w 45 gminach i miastach żaden z kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta 
miasta nie otrzymał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, z czego: 
a) w 34 gminach do 20 tys. mieszkańców, 
b) w 11 gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

4. W następujących gminach i miastach, o których mowa w pkt 3 ppkt 1, zgodnie z art. 473 
§ 2 Kodeksu wyborczego, w dniu 4 listopada 2018 r. zostanie przeprowadzone ponowne 
głosowanie: 

1) Miasto Bielawa – powiat dzierżoniowski; 

2) Miasto i Gmina Bierutów – powiat oleśnicki; 
3) Miasto i Gmina Bogatynia – powiat zgorzelecki; 

4) Miasto Boguszów-Gorce – powiat wałbrzyski; 
5) Gmina Brzeg Dolny – powiat wołowski; 

6) Gmina Chocianów – powiat polkowicki; 

7) Gmina Długołęka – powiat wrocławski; 

8) Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice – powiat oławski; 

9) Miasto Jelenia Góra; 

10) Gmina Jerzmanowa – powiat głogowski; 

11) Gmina Miejska Kamienna Góra – powiat kamiennogórski; 

12) Gmina Kąty Wrocławskie – powiat wrocławski; 

13) Gmina Kostomłoty – powiat średzki; 

14) Gmina Miejska Kowary – powiat jeleniogórski; 

15) Gmina Krotoszyce – powiat legnicki; 

16) Gmina Kunice – powiat legnicki; 

17) Gmina Lądek-Zdrój – powiat kłodzki; 

18) Miasto Legnica; 

19) Gmina Legnickie Pole – powiat legnicki; 

20) Gmina Leśna – powiat lubański; 

21) Gmina Lubań – powiat lubański; 

22) Gmina Lubawka – powiat kamiennogórski; 
23) Gmina i Miasto Lwówek Śląski – powiat lwówecki; 

24) Gmina Łagiewniki – powiat dzierżoniowski; 
25) Gmina Marcinowice – powiat świdnicki; 

26) Gmina Mieroszów – powiat wałbrzyski; 

27) Gmina Milicz – powiat milicki; 

28) Gmina Niemcza – powiat dzierżoniowski; 

29) Gmina Nowa Ruda – powiat kłodzki; 

30) Gmina Miejska Piechowice – powiat jeleniogórski; 



31) Miasto Piława Górna – powiat dzierżoniowski; 

32) Miasto Polanica-Zdrój – powiat kłodzki; 

33) Gmina Polkowice – powiat polkowicki; 

34) Miasto i Gmina Syców – powiat oleśnicki; 
35) Miasto Szczawno-Zdrój – powiat wałbrzyski; 

36) Miasto Szklarska Poręba – powiat jeleniogórski; 

37) Gmina Świdnica – powiat świdnicki; 

38) Miasto Świebodzice – powiat świdnicki; 

39) Gmina Udanin – powiat średzki; 

40) Gmina Wąsosz – powiat górowski; 

41) Gmina i Miasto Węgliniec – powiat zgorzelecki; 

42) Gmina Wołów – powiat wołowski; 

43) Gmina Zagrodno – powiat złotoryjski; 

44) Gmina Złotoryja – powiat złotoryjski; 

45) Miasto Złotoryja – powiat złotoryjski. 
 

 

Część II 
Szczegółowe wyniki wyborów 

Rozdział 165. 
Wybory Burmistrza Złotego Stoku 

 
1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę 

głosów uzyskała ORCZYK Grażyna zgłoszona przez KWW GRAŻYNY ORCZYK. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3761, w tym 1 obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim. 
3. Karty do głosowania wydano 2035 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej 

niebędącemu obywatelem polskim. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2034 wyborców, co 

stanowi 54,08% uprawnionych do głosowania. 
5. Wybrany kandydat uzyskał 1316 głosów ważnych. 
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