
 

UCHWAŁA Nr 264/XXIV/09 

RADY MIASTA MILANÓWKA 

z dnia 24 marca 2009 r. 

w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania, utworzonych na terenie miasta Milanówka. 

Na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu Euro-

pejskiego (Dz.U. z 2004r. Nr 25, poz. 219 z późn. zm.) oraz art. 31 ust. 1 w związku z art. 30 ust. 2a ustawy z 

dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednoli-

ty Dz.U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547 ze zm.) - Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje; 

§ 1.1. Mając na uwadze nadanie nazw nowym ulicom w obrębie dotychczasowych granic obwodów 1, 2, 

3, 5, 6 i 7, załącznik nr 1 do uchwały nr 381/XXXIII/06 z dnia 13 czerwca 2006r. w sprawie granic stałych ob-

wodów głosowania, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Wykaz obwodów głosowania uwzględniający zmiany, o których mowa w ust. 1, stanowi załącznik do 

niniejszej uchwały. 

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Miasta, Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej miasta w zakładce 

WYBORY 2009. 

§ 3. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Mazowieckiemu i Komisarzowi Wybor-

czemu w Warszawie. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Milanówka: 

Jerzy Olczak 

 

 

Załącznik nr 1 

do uchwały nr 254/XXIV/09 

Rady Miasta Milanówka 

z dnia 24 marca 2009r. 

 

Granice obwodów wyborczych w Milanówku 

 

Nr obwodów 

wyborczych 

Granice obwodów 

1 Od północnej granicy Milanówka, po wschodniej stronie ul. Kościuszki do ul. Podgórnej, po północnej 

stronie ul. Podgórnej do ul. Piasta, po zachodniej stronie ul. Piasta do ul. Dworcowej, po wschodniej 

stronie ul. Dworcowej do torów PKP, wzdłuż torów PKP do ul. Kościuszki, po zachodniej stronie ul. 

Kościuszki do ul. Górnoleśnej, po południowej stronie ul. Górnoleśnej do ul. Gródeckiego, po wschod-

niej stronie ul. Gródeckiego do ul. Północnej, wzdłuż ul. Północnej do ul. Wojska Polskiego i dalej 

wschodnią stroną ul. Wojska Polskiego na północ do ul. Kwiatowej, od ul. Kwiatowej wzdłuż północno-

zachodniej granicy miasta do ul. Kościuszki. Do obwodu włączone są posesje po obu stronach ul. Spo-

kojnej, ul. Macierzanki, ul. Kościuszki, ul. Podgórnej (na odcinku pomiędzy ul. Gródeckiego i ul. Piasta), 

ul. Dworcowej, ul. Górnoleśnej i ul. Piasta (na odcinku pomiędzy ul. Kościuszki i ul. Dworcową) 

2 Od ul. Kościuszki wzdłuż północno-wschodniej granicy Milanówka do torów PKP, wzdłuż torów PKP do 

ul. Dworcowej, po wschodniej stronie ul. Dworcowej do ul. Piasta, po zachodniej stronie ul. Piasta do 

ul. Podgórnej, po północnej stronie ul. Podgórnej do ul. Kościuszki, po wschodniej stronie ul. Kościusz-

ki w kierunku północnym do granic miasta. Do obwodu włączone są posesje po obu stronach ul. Je-

miołuszek, ul. Modrzewiowej, ul. Ruczaj, ul. Słowików, ul. Wiosennej, ul. Źródlaną, ul. Podgórnej (na 

odcinku pomiędzy ul. Wspólną i ul. Piasta) i ul. Piasta (na odcinku pomiędzy ul. Dworcową i ul. Podgór-

ną) nie są natomiast włączone posesje przy ul. Dworcowej, ul. Kościuszki i ul. Spokojnej 

3 Od skrzyżowania ul. Kwiatowej i ul. Wojska Polskiego, po wschodniej stronie ul. Wojska Polskiego do 

ul. Północnej, wzdłuż ul. Północnej do ul. Gródeckiego, po wschodniej stronie ul. Gródeckiego do ul. 

Górnoleśnej, po południowej stronie ul. Górnoleśnej do ul. Kościuszki, po zachodniej 

stronie ul. Kościuszki do torów PKP, wzdłuż torów PKP do zachodniej granicy miasta, zachodnią granicą 



miasta do skrzyżowania ul. Kwiatowej i ul. Wojska Polskiego. Do obwodu włączone są posesje po obu 

stronach ul. Bolesława Prusa, ul. Obwodu AK Bażant, ul. Gródeckiego i ul. Wojska 

Polskiego, nie są natomiast włączone posesje przy ul, Kościuszki i ul Górnoleśnej 

4 Od ul. Piłsudskiego na wschód wzdłuż torów PKP do granicy miasta i wzdłuż wschodniej granicy do ul. 

Brwinowskiej, po zachodniej stronie ul. Brwinowskiej do ul. Królewskiej, po północnej stronie ul. Kró-

lewskiej do ul. Piłsudskiego, wschodnią stroną ul. Piłsudskiego do torów PKP. Do obwodu nie są włą-

czone posesje przy ul. Brwinowskiej, ul. Królewskiej i ul. Piłsudskiego 

5 Od zachodniej granicy miasta ul. Warszawska do ul. Piłsudskiego, wschodnią stroną ul. Piłsudskiego do 

ul. Królewskiej, północną stroną ul. Królewskiej do zachodniej granicy miasta, zachodnią granicą miasta 

do torów PKP. Do obwodu włączone są posesje po obu stronach ul. Jedwabna, ul. Piłsudskiego, nato-

miast nie są włączone posesje przy ul. Królewskiej 

6 Od ul. Piłsudskiego po północnej stronie ul. Królewskiej i ul. Brwinowskiej do wschodniej granicy mia-

sta, wzdłuż wschodniej granicy Milanówka w kierunku południowym do ul. Podkowianskiej, po zachod-

niej stronie ul. Podkowianskiej, po północnej stronie ul. Kazimierzowskiej i ul. Nowowiejskiej do 

ul. Królewskiej. Do obwodu włączone są posesje po obu stronach, ul. Jarosława Iwaszkiewicza, ul. 

Promyka, ul. Sympatyczna ul. Królewskiej i ul. Brwinowskiej, natomiast nie są włączone posesje przy ul. 

Podkowianskiej, ul. Kazimierzowskiej, ul. Nowowiejskiej i ul. Konwaliowej 

7 Od zachodniej granicy miasta po północnej stronie ul. Królewskiej do ul. Piłsudskiego, w kierunku 

południowym po wschodniej stronie ul. Nowowiejskiej i ul. Kazimierzowskiej do ul. Podkowianskiej, po 

zachodniej stronie ul. Podkowianskiej do granicy miasta (tory WKD), od torów WKD na południe wzdłuż 

granicy Milanówka do ul. Królewskiej. Do obwodu włączone są posesje po obu stronach ul. Chabrów, 

ul. GEN.-Augusta E Fieldorfa, ul. Niezapominajki, ul. Por. Stefana Hellera, ul. Sarnia, ul. Stokrotki, ul. 

Zielna ul. Nowowiejskiej, ul. Kazimierzowskiej, ul. Podkowianskiej, ul. Konwaliowej i ul. Królewskiej (na 

odcinku pomiędzy zachodnią granicą miasta a ul. Nowowiejską) 

Przewodniczący Rady Miasta Milanówka: 

Jerzy Olczak 

 

 

 

 

 

 


