
KOMUNIKAT 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

WE WROCŁAWIU 

z dnia 23 listopada 2010 r. 

o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 

na obszarze województwa dolnośląskiego 

Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad 

gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) i art. 2 ust. 

2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta 

miasta (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1191) Komisarz Wyborczy we Wrocławiu podaje do 

publicznej wiadomości wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na 

obszarze województwa dolnośląskiego przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r. 

Rozdział 1. 

Dane zbiorcze 

1. Wybierano łącznie 169 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast spośród 581 

zgłoszonych kandydatów, w tym w 20 gminach i miastach, w których zarejestrowano 

tylko jednego kandydata. 

2. Uprawnionych do głosowania było 2 337 825 osób. 

3. Karty do głosowania wydano 1 058 202 wyborcom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1 057 268 wyborców, to 

jest 45,22% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 1 039 515, to jest 98,32% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 17 753, to jest 1,68% ogólnej liczby głosów oddanych. 

Rozdział 2. 

Wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 

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

 1) 139 wójtów i burmistrzów w gminach liczących do 20 tys. mieszkańców; 

 2) 27 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach liczących powyżej 20 tys. 

mieszkańców; 

 3) 3 prezydentów miast w miastach na prawach powiatu. 

2. Wybrano łącznie 111 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

 1) 95 wójtów i burmistrzów w gminach liczących do 20 tys. mieszkańców; 

 2) 14 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach liczących powyżej 20 tys. 

mieszkańców; 

 3) 2 prezydentów miast w miastach na prawach powiatu. 

3. Nie wybrano 58 wójtów, burmistrzów prezydentów miast z następujących powodów: 

 1) w 58 gminach i miastach żaden z kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta 

miasta nie otrzymał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, z czego: 

 a) w 44 gminach liczących do 20 tys. mieszkańców, 

 b) w 13 gminach liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, 

 c) w 1 mieście na prawach powiatu. 

4. W następujących gminach i miastach, o których mowa w pkt 3 ppkt 1, zgodnie z art. 4 

ust. 2 i 4 ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta, 

zostanie przeprowadzone w dniu 5 grudnia 2010 r. ponowne głosowanie: 

 1) m. Bielawa - powiat dzierżoniowski 
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 2) gm. Bolesławiec - powiat bolesławiecki 

 3) m. Chocianów - powiat polkowicki 

 4) gm. Chojnów - powiat legnicki 

 5) gm. Ciepłowody - powiat ząbkowicki 

 6) gm. Czarny Bór - powiat wałbrzyski 

 7) gm. Czernica - powiat wrocławski 

 8) gm. Długołęka - powiat wrocławski 

 9) gm. Domaniów - powiat oławski 

 10) m. Duszniki-Zdrój - powiat kłodzki 

 11) gm. Głogów - powiat głogowski 

 12) m. Głuszyca - powiat wałbrzyski 

 13) gm. Gromadka - powiat bolesławiecki 

 14) m. Jawor - powiat jaworski 

 15) m. Jelcz-Laskowice - powiat oławski 

 16) m. Jelenia Góra 

 17) gm. Jerzmanowa - powiat głogowski 

 18) gm. Jeżów Sudecki - powiat jeleniogórski 

 19) m. Kowary - powiat jeleniogórski 

 20) gm. Krotoszyce - powiat legnicki 

 21) m. Lądek-Zdrój - powiat kłodzki 

 22) gm. Lewin Kłodzki - powiat kłodzki 

 23) m. Lubań - powiat lubański 

 24) gm. Lubań - powiat lubański 

 25) m. Lubawka - powiat kamiennogórski 

 26) gm. Łagiewniki - powiat dzierżoniowski 

 27) gm. Malczyce - powiat średzki 

 28) m. Mieroszów - powiat wałbrzyski 

 29) m. Międzybórz - powiat oleśnicki 

 30) gm. Miłkowice - powiat legnicki 

 31) gm. Mysłakowice - powiat jeleniogórski 

 32) gm. Niechlów - powiat górowski 

 33) m. Oborniki Śląskie - powiat trzebnicki 

 34) m. Olszyna - powiat lubański 

 35) m. Oława - powiat oławski 

 36) gm. Oława - powiat oławski 

 37) gm. Paszowice - powiat jaworski 

 38) m. Piechowice - powiat jeleniogórski 

 39) m. Pieszyce - powiat dzierżoniowski 

 40) m. Piława Górna - powiat dzierżoniowski 

 41) m. Polanica-Zdrój - powiat kłodzki 

 42) m. Prusice - powiat trzebnicki 

 43) gm. Przeworno - powiat strzeliński 

 44) m. Siechnice - powiat wrocławski 

 45) m. Strzegom - powiat świdnicki 
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 46) m. Strzelin - powiat strzeliński 

 47) gm. Sulików - powiat zgorzelecki 

 48) m. Szczawno-Zdrój - powiat wałbrzyski 

 49) m. Świdnica - powiat świdnicki 

 50) m. Wałbrzych - powiat wałbrzyski 

 51) m. Wleń - powiat lwówecki 

 52) m. Wołów - powiat wołowski 

 53) m. Zawidów - powiat zgorzelecki 

 54) m. Ząbkowice Śląskie - powiat ząbkowicki 

 55) m. Zgorzelec - powiat zgorzelecki 

 56) m. Ziębice - powiat ząbkowicki 

 57) m. Złotoryja - powiat złotoryjski 

 58) m. Złoty Stok - powiat ząbkowicki 
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