
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr  413/XXXV/10
Rady Miasta Milanówka z dnia 27 kwietnia 2010 r.

Opis granic okręgów wyborczych

Nr okręgów 
wyborczych

Granice okręgów 

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). 

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.

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.

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. 

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.

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.

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.


