
 

 

UCHWAŁA Nr 504/XXXIX/2014 

RADY GMINY LESZNOWOLA 

z dnia 27 marca 2014 r. 

zmieniająca uchwałę Nr 263/XXI/2012 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 października 2012r.  

w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic  

oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 

Na podstawie art. 13 §1 i 13a ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze 

zm. ) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr 263/XXI/2012 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 października 2012r. 

w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania,  ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodo-

wych komisji wyborczych wprowadza się następujące zmiany: 

1) w obwodzie nr 3: 

a) po wyrazie „ Cicha’’ dodaje się wyraz „ Diamentowa’’, 

b) po wyrazie „ Perłowa’’ dodaje się wyraz „ Rubinowa’’, 

c) po wyrazie „ Brylantowa’’ dodaje się wyraz „ Bursztynowa’’, 

d) po wyrazie „ Skowronka’’ dodaje się wyraz „ Szafirowa’’, 

e) po wyrazie „ Tęczowa’’ dodaje się wyraz „ Turkusowa’’, 

2) w obwodzie nr 7 po wyrazach „ Kolonia Lesznowola’’ dodaje się wyraz „ Janczewice’’, 

3) w obwodzie nr 8: 

a) wyraz „ Janczewice’’ skreśla się, 

b) przed wyrazem „ OSP’’ dodaje się wyrazy „ budynek komunalny przy’’, 

4) w obwodzie nr 10 po wyrazie „ Malutka’’ dodaje się wyraz „ Mozaikowa’’, 

5) w obwodzie nr 13: 

a) skreśla się wyrazy „Filia Gminnego Ośrodka Kultury, Mysiadło,  ul. Topolowa 2 lok. 106 ( budynek 

MYSZKA)’’, 

b) wpisuje się wyrazy „ Szkoła Podstawowa w Mysiadle, ul. Kwiatowa 28’’, 

6) w obwodzie nr 14: 

a) skreśla się wyrazy „ Szkoła Podstawowa w Mysiadle, ul. Osiedlowa 4’’, 

b) wpisuje się wyrazy „ Filia Gminnego Ośrodka Kultury, Mysiadło, ul. Topolowa 2 lok 106 ( budynek 

MYSZKA)’’. 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 11 kwietnia 2014 r.

Poz. 3939



§ 2. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Mazowieckiemu i Komisarzowi Wyborczemu  

w Warszawie. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podaniu do 

publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

§ 4. Wykonanie uchwały  powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

 Przewodnicząca Rady Gminy Lesznowola: 

Bożenna Korlak 
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