
KOMUNIKAT 

Komisarza Wyborczego w Opolu III 

z dnia 14 sierpnia 2018 r. 

 

I. W związku z zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r. wyborami do rad gmin, rad 

powiatów i sejmików województw oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, 

stosownie do treści § 9 pkt 2 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r.  

w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, 

a także trybu pracy komisarzy wyborczych (M. P. z 2018 r. poz. 246) oraz pkt I.5 Załącznika do 

uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie wytycznych dla 

komisarzy wyborczych dotyczących przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu 

wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw informuję,                    

co następuje: 

 

zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców oraz komitetu wyborczego 

stowarzyszenia lub organizacji społecznej, zamierzającego zgłaszać kandydatów na radnych, 

niepodlegające zgłoszeniu do Państwowej Komisji Wyborczej, będą przyjmowane do dnia      

27 sierpnia 2018 r. w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Opolu,                     

ul. Piastowska 14, pok. 120.  

 

Zawiadomienia należy składać w godzinach pracy Delegatury, tj. od poniedziałku do piątku 

od godziny 7:30 do 15:30 oraz w sobotę 25 sierpnia 2018 r. w godzinach od 9:00 do 13:00. 

 

 

II.  Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 178 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych, których 

zawiadomienia o utworzeniu zostały przyjęte przez właściwy organ wyborczy, mogą zgłaszać 

swoich przedstawicieli do składów terytorialnych komisji wyborczych.  

Zgłoszenia dokonywane na obowiązujących formularzach, przyjmowane będą przez Komisarza 

Wyborczego w Opolu III w terminie do dnia 6 września 2018 r., w siedzibie Delegatury 

Krajowego Biura Wyborczego w Opolu, ul. Piastowska 14, pok. 120. Zawiadomienia należy 

składać w godzinach pracy Delegatury, tj. od poniedziałku do piątku, od godziny 7:30 do 15:30. 

 

Stosowne formularze, ustalone przez Państwową Komisję Wyborczą, dostępne są na stronie 

internetowej: pkw.gov.pl oraz opole.kbw.gov.pl. 

 



III. Na podstawie art. 476 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018 r. 

poz. 754, 1000 i 1349), stosownie do treści § 9 pkt 3 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej            

z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy 

wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych, podaję do publicznej 

wiadomości liczbę mieszkańców w poszczególnych gminach województwa opolskiego według 

stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. 

 

Lp. Gmina 
Liczba 

mieszkańców 
Lp. Gmina 

Liczba 

mieszkańców 

1 Bierawa 7505 14 Polska Cerekiew 4047 

2 Cisek 5510 15 Praszka 13525 

3 Dobrodzień 9662 16 Radłów 4281 

4 Gogolin 12114 17 Reńska Wieś 8108 

5 Gorzów Śląski 7161 18 Rudniki 8272 

6 Izbicko 5312 19 Strzelce Opolskie 29300 

7 Jemielnica 7214 20 Strzeleczki 7284 

8 Kędzierzyn-Koźle 57360 21 Ujazd 6307 

9 Kolonowskie 5763 22 Walce 5481 

10 Krapkowice 22092 23 Zawadzkie 11218 

11 Leśnica 7689 24 Zdzieszowice 14814 

12 Olesno 17396 25 Zębowice 3577 

13 Pawłowiczki 7492    

     Ogółem 288484 
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