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KOMUNIKAT 

KOMISARZA WYBORCZEGO 

W LUBLINIE 

z dnia 23 listopada 2010 r. 

o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 

na obszarze województwa lubelskiego 

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 w Lublinie podaje do 

publicznej wiadomości wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na 

obszarze województwa lubelskiego przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r. 

Rozdział 1. 

Dane zbiorcze 

1. Wybierano łącznie 213 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast spośród 693 

zgłoszonych kandydatów, w tym w 19 gminach i miastach, w których zarejestrowano 

tylko jednego kandydata. 

2. Uprawnionych do głosowania było 1 754 655 osób. 

3. Karty do głosowania wydano 876 977 wyborcom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 876 369 wyborców, to 

jest 49,95% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 862 691, to jest 98,44% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 13 678, to jest 1,56% ogólnej liczby głosów oddanych. 

Rozdział 2. 

Wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 

1. Wybierano łącznie 213 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

 1) 199 wójtów i burmistrzów w gminach liczących do 20 tys. mieszkańców; 

 2) 10 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach liczących powyżej 20 tys. 

mieszkańców; 

 3) 4 prezydentów miast w miastach na prawach powiatu. 

2. Wybrano łącznie 149 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 

 1) 143 wójtów i burmistrzów w gminach liczących do 20 tys. mieszkańców; 

 2) 4 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach liczących powyżej 20 tys. 

mieszkańców; 

 3) 2 prezydentów miast w miastach na prawach powiatu. 

3. Nie wybrano 64 wójtów, burmistrzów prezydentów miast z następujących powodów: 

 1) w 64 gminach i miastach żaden z kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta 

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

 a) w 56 gminach liczących do 20 tys. mieszkańców, 

 b) w 6 gminach liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, 

 c) w 2 miastach na prawach powiatu. 

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

ust. 2 ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta, w dniu 5 

grudnia 2010 r. zostanie przeprowadzone ponowne głosowanie: 

 1) gm. Abramów - powiat lubartowski 
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 2) m. Annopol - powiat kraśnicki 

 3) m. Biała Podlaska 

 4) m. Biłgoraj - powiat biłgorajski 

 5) m. Bychawa - powiat lubelski 

 6) gm. Dębowa Kłoda - powiat Parczew 

 7) gm. Dołhobyczów - powiat hrubieszowski 

 8) gm. Gorzków - powiat krasnostawski 

 9) gm. Gościeradów - powiat kraśnicki 

 10) gm. Grabowiec - powiat zamojski 

 11) m. Hrubieszów - powiat hrubieszowski 

 12) gm. Jabłonna - powiat lubelski 

 13) gm. Janowiec - powiat puławski 

 14) gm. Jarczów - powiat tomaszowski 

 15) gm. Jeziorzany - powiat lubartowski 

 16) gm. Józefów nad Wisłą - powiat opolski 

 17) m. Kazimierz Dolny - powiat puławski 

 18) gm. Kłoczew - powiat rycki 

 19) gm. Kodeń - powiat bialski 

 20) m. Krasnobród - powiat zamojski 

 21) m. Kraśnik - powiat kraśnicki 

 22) gm. Leśniowice - powiat chełmski 

 23) m. Lubartów - powiat lubartowski 

 24) gm. Lubartów - powiat lubartowski 

 25) m. Lublin 

 26) gm. Lubycza Królewska - powiat tomaszowski 

 27) gm. Ludwin - powiat łęczyński 

 28) gm. Łopiennik Górny - powiat krasnostawski 

 29) m. Łuków - powiat łukowski 

 30) gm. Łuków - powiat łukowski 

 31) gm. Miączyn - powiat zamojski 

 32) m. Międzyrzec Podlaski - powiat bialski 

 33) gm. Międzyrzec Podlaski - powiat bialski 

 34) gm. Milanów - powiat Parczew 

 35) gm. Modliborzyce - powiat janowski 

 36) m. Nałęczów - powiat puławski 

 37) gm. Niedrzwica Duża - powiat lubelski 

 38) gm. Niemce - powiat lubelski 

 39) gm. Obsza - powiat biłgorajski 

 40) gm. Ostrówek - powiat lubartowski 

 41) m. Ostrów Lubelski - powiat lubartowski 

 42) m. Parczew - powiat Parczew 

 43) gm. Piszczac - powiat bialski 

 44) gm. Puławy - powiat puławski 

 45) gm. Radecznica - powiat zamojski 
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 46) m. Radzyń Podlaski - powiat radzyński 

 47) m. Ryki - powiat rycki 

 48) gm. Serniki - powiat lubartowski 

 49) gm. Sosnowica - powiat Parczew 

 50) gm. Stanin - powiat łukowski 

 51) gm. Stary Brus - powiat włodawski 

 52) gm. Stary Zamość - powiat zamojski 

 53) gm. Sułów - powiat zamojski 

 54) gm. Telatyn - powiat tomaszowski 

 55) m. Tomaszów Lubelski - powiat tomaszowski 

 56) gm. Trzeszczany - powiat hrubieszowski 

 57) gm. Uchanie - powiat hrubieszowski 

 58) gm. Uścimów - powiat lubartowski 

 59) m. Włodawa - powiat włodawski 

 60) gm. Wólka - powiat lubelski 

 61) gm. Wyryki - powiat włodawski 

 62) gm. Zakrzew - powiat lubelski 

 63) gm. Zakrzówek - powiat kraśnicki 

 64) gm. Żmudź - powiat chełmski 

(miejsce na pieczęć Komisarza Wyborczego) 

Komisarz Wyborczy 

(-) Andrzej Ślaski 

(imię i nazwisko) 

 


