
 

O B W I E S Z C Z E N I E 
 

BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA 
         z dnia 7 września 2011 roku 

 

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U  z 2011 r. Nr 21 poz. 112 z późn. zm.) podaję do publicznej 
wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach 
obwodowych komisji wyborczych przystosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania 
korespondencyjnego przez osoby niepełnosprawne, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku. 
 

NUMER 
OBWODU 

GRANICE OBWODU GŁOSOWANIA SIEDZIBA 
KOMISJI OBWODOWEJ 

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. Grodeckiego, 
po wschodniej stronie ul. Grodeckiego 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. Spokojnej, 
ul. Macierzanki, ul. Lawendowej, ul. Kościuszki, ul. Podgórnej (na odcinku pomiędzy ul. Grodeckiego  
i ul. Piasta), ul. Dworcowej, ul. Górnoleśnej i ul. Piasta (na odcinku pomiędzy ul. Kościuszki i ul. Dworcową). 
 

Szkoła Podstawowa nr 2  
w Milanówku  

ul. Literacka 20 
 tel. 758-34-85 

 
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. Kościuszki w kierunku północnym do granic miasta. Do obwodu włączone są posesje po obu stronach 
ul. Jemiołuszek, ul. Modrzewiowej, ul. Ruczaj, ul. Słowików, ul. Wiosennej, ul. Źródlanej,  
ul. Podgórnej (na odcinku pomiędzy ul. Wspólną i ul. Piasta) i ul. Piasta (na odcinku pomiędzy  
ul. Dworcową i ul. Podgórną) nie są natomiast włączone posesje przy ul. Dworcowej, ul. Kościuszki  
i ul. Spokojnej. 
 

 

Zespół Szkół nr 2  im. gen. J. Bema 
w Milanówku 

ul. Wójtowska 3 
tel. 758-33-16 

lokal dostosowany do potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych 

 

komisja wyznaczona do głosowania 
korespondencyjnego 

 

3 

 

Od skrzyżowania ul. Kwiatowej i ul. Wojska Polskiego, po wschodniej stronie ul. Wojska Polskiego  
do ul. Północnej, wzdłuż ul. Północnej do ul. Grodeckiego, po wschodniej stronie ul. Grodeckiego  
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. Grodeckiego i ul. Wojska Polskiego,  
nie są natomiast włączone posesje przy ul. Kościuszki i ul. Górnoleśnej. 
 

Zespół Szkół Gminnych nr 3 
w Milanówku 

ul. Żabie Oczko 1 tel. 758-34-60 

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. Królewskiej do ul. Piłsudskiego, wschodnią stroną ul. Piłsudskiego do torów PKP. Do obwodu 
nie są włączone posesje przy ul. Brwinowskiej, ul. Królewskiej i ul. Piłsudskiego. 
 

Ochotnicza Straż Pożarna 
w Milanówku 

ul. Warszawska 18 tel. 758-34-25 

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. Jedwabnej, ul. Piłsudskiego z wyłączeniem 
bloku przy ul. Piłsudskiego 5, natomiast nie są włączone posesje przy ul. Królewskiej. Z obwodu wyłączony 
jest również blok przy ul. Okólnej 7. 
 

Klub G.S.M. 
w Milanówku 
ul. P. Skargi 7 
tel. 758-39-80 

6 

 

Od ul. Piłsudskiego po północnej stronie ul. Królewskiej i ul. Brwinowskiej do wschodniej granicy miasta, 
wzdłuż wschodniej granicy Milanówka w kierunku południowym do ul. Podkowiańskiej, 
po zachodniej stronie ul. Podkowiańskiej, 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. Sympatycznej, ul. Królewskiej i ul. Brwinowskiej, natomiast 
nie są włączone posesje przy ul. Podkowiańskiej, ul. Kazimierzowskiej, ul. Nowowiejskiej  
i ul. Konwaliowej. 
 

Zespół Szkół Gminnych nr 1 
w Milanówku 

ul. Królewska 69 
tel. 758-35-24 

 
 

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. Podkowiańskiej, po 
zachodniej stronie ul. Podkowiańskiej 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. Sarniej,  
ul. Stokrotki, ul. Zielnej, ul. Nowowiejskiej, ul. Kazimierzowskiej, ul. Podkowiańskiej, 
ul. Konwaliowej i ul. Królewskiej (na odcinku pomiędzy zachodnią granicą miasta a ul. Nowowiejską) oraz 
bloki przy ul. Piłsudskiego 5 i Okólnej 7. 
 

Archiwum Państwowe Dokumentacji 
Osobowej i Płacowej 

w Milanówku 
ul. Okrzei 1 

tel. 724-76-79 
lokal dostosowany do potrzeb wyborców 

niepełnosprawnych  
 

UWAGA: 
 

1. Wyborcy niepełnosprawni do dnia 19 września 2011 r.*) (poniedziałek) mogą zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego  
w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a.  
Do głosowania korespondencyjnego wyznacza się Obwodową Komisję nr 2. 

2.  Wyborcy niepełnosprawni do dnia 26 września 2011 r.*) (poniedziałek) mogą  składać wniosek o dopisanie do spisu wyborców 
w obwodzie, w którym lokal jest dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o zamiarze głosowania w tym 
obwodzie przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a. 

3. Wyborcy czasowo przebywający na obszarze gminy oraz wyborcy nigdzie niezamieszkali do dnia 4 października 2011 r. (wtorek) 
mogą składać wnioski o dopisanie do spisu wyborców. 
Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta Milanówka budynek B parter  Referat Spraw Obywatelskich   w godz. Pn  800 - 1800 , 
Wt – Pt  800 - 1600. 

  
Lokale obwodowych komisji wyborczych w  dniu 9 października 2011 r. (niedziela) będą otwarte w godz. 7.00 – 21.00 

 

Burmistrz Miasta Milanówka   
-/- 

*) termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego          Jerzy Wysocki 


