
 

                                                                                

                                                                                                      Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/248/.2018 

                                                                                                                  Rady Gminy Rytro  z dnia 23 marca  2018 r. 

 

Wykaz okręgów wyborczych, ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych  
w okręgach wyborczych na terenie Gminy Rytro. 

 
 

LICZBA MANDATÓW : 15 

NUMER 

OKRĘGU 
GRANICE   OKRĘGU 

Liczba 
radnych 

wybieranych  
w okręgu 

1 
Sołectwo   RYTRO (część) – Przysiółki: Połom Wyżna, Kuligówka 
Majchry. (Polanka, Limasy, Nosale, Za Górą, Gronik, Gliniarka),  

1 

2 

Sołectwo  RYTRO (część) – Przysiółek: Połom Niżna (Majerka, Uboc, Za 
wiatrakiem, Mikosówka), od Willi Naszej do torów, domy za cmentarzem, 
domy od cmentarza pomiędzy torami a drogą krajową i młynówką do Domu 
Dziecka. 

1 

3 
Sołectwo  RYTRO (część) – Przysiółek: Piaski (od mostu życzanowskiego do 
stadionu), os. Przy Stadionie (do drogi wjazdowej do Domu Dziecka). 

1 

4 

Sołectwo RYTRO (część) – Przysiółek: Centrum (domy po obu stronach 
drogi krajowej od stadionu do wiaduktu kolejowego, domy za Urzędem 
Gminy, domy po obu stronach drogi powiatowej do szkoły (od wjazdu na 
Mikuty do szkoły - domy tylko po prawej stronie patrząc od dołu - przy tamie). 

1 

5 
Sołectwo RYTRO  (część) – przysiółek: Osiedle za Szkołą (od skrzyżowania 
z drogą na Połom Niżną do boiska za szkołą, za wyjątkiem domów przy drodze 
powiatowej od wjazdu na osiedle do szkoły).  

1 

6 

Sołectwo RYTRO (część) – przysiółek: Wilkówka, domy przy drodze 
powiatowej od szkoły do wjazdu na os. za Szkołą po prawej stronie patrząc od 
dołu, domy pomiędzy drogą powiatową a drogą do Roztoki od szkoły do 
granicy z Roztoką. 

1 

7 

Sołectwo RYTRO (część) – przysiółek: Mikuty, domy przy starej plebanii po 
stary cmentarz, domy przy drodze powiatowej od wjazdu na Mikuty po 
skrzyżowanie na Roztokę po lewej stronie – patrząc od dołu i domy po lewej 
stronie drogi na Roztokę od skrzyżowania przy szkole do granicy z Roztoką 
Ryterską. 

1 

8 
Sołectwo RYTRO (część) – Mikołaska, Potok - Kordowiec do granicy z 
Obłazami Ryterskimi. 

1 

9 Sołectwo  ŻYCZANÓW  1 

10 Sołectwo ROZTOKA RYTERSKA 1 

11 Sołectwo OBŁAZY RYTERSKIE 1 

12 
Sołectwo SUCHA STRUGA (część) – przysiółki: Makowica, Za Halą, 
Kącina, Kretówki, Pod Zamkiem, Za zamczyskiem (do skrzyżowania z 
drogą nad Popradem). 

1 

13 

Sołectwo SUCHA STRUGA (część) – os. Cięciwy, Rypaki, domy przy 
drodze nad Popradem od skrzyżowania z drogą na Zamek do drogi na Dzioł 
(lewa strona do mostku, os. Rypaki ,i domy po lewej stronie potoku patrząc z 
dołu). 

1 

14 

Sołectwo SUCHA STRUGA (część) – przysiółki: Limasy, Dzioł,  domy przy 
drodze powiatowej od drogi na Dzioł do końca  nawierzchni asfaltowej, 
Pustka. 

1 

15 
Sołectwo SUCHA STRUGA (część) – przysiółek: Szczepany, domy od 
granicy z Głębokiem wzdłuż drogi do źródełka i przy DW Słoneczny Stok. 

1 

RAZEM: 15 

                                                                                           

                                                                                         Przewodniczący Rady Gminy Rytro  

                                                                                     

                                                                                           (-) Tomasz Kulig 


