
O B W I E S Z C Z E N I E  
BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA 

z dnia 20 sierpnia 2018 r. 

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 oraz 1349) oraz Uchwały Nr 404/XLIII/18 Rady Miasta Milanówka  

z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Milanówek na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu podaję do 

publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie 

miejskiej komisji wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 

21 października 2018 r. 

Numer  

okręgu 

wyborczego 

Granice okręgów wyborczych 

Liczba 

radnych 

wybieranych  

w okręgu 

1 
Granice okręgu stanowią: 

Północna granica miasta Milanówka, ulica T. Kościuszki (numery nieparzyste 67-91 oraz numery parzyste 70-116)  

do ulicy Podgórnej, ulica F. Żwirki oraz ulica Wojska Polskiego nie wchodząca w skład okręgu. 
1 

2 

Granice okręgu stanowią: 

Ulica F. Żwirki nie wchodząca w skład okręgu, ulica Podgórna (numery parzyste 14-76 oraz numery nieparzyste 9-33)  

od ulicy T. Kościuszki do ulicy Piasta, ulica Piasta nie wchodząca w skład okręgu do ulicy Dworcowej nie wchodzącej  

w skład okręgu, ulica Krakowska (numery nieparzyste 11-11z) do ulicy T. Kościuszki, ulica T. Kościuszki do ulicy  

Z. Krasińskiego, ulica Z. Krasińskiego (numery parzyste 20-34 oraz nieparzyste 43-71) do ulicy Wojska Polskiego oraz 

ulica Wojska Polskiego nie wchodząca w skład okręgu. 

1 

3 
Granice okręgu stanowią: 

Północno – wschodnia granica miasta Milanówka, ulica Owocowa, ulica Podgórna nie wchodząca w skład okręgu  

oraz ulica T. Kościuszki nie wchodząca w skład okręgu. 
1 

4 

Granice okręgu stanowią: 

Wschodnia granica miasta Milanówka, ulica Krakowska (numery parzyste 2-10z) do ulicy Dworcowej, ulica Dworcowa, 

ulica Piasta (numery nieparzyste 1-21z oraz numery parzyste 2-16z) oraz ulica Owocowa nie wchodząca w skład okręgu. 
1 

5 

Granice okręgu stanowią: 

Zachodnia granica miasta Milanówka, ulica Wojska Polskiego (numery nieparzyste 37-121 oraz numery parzyste  

42-140) do ulicy Św. U. Ledóchowskiej oraz ulica Św. U. Ledóchowskiej. 
1 

6 

Granice okręgu stanowią: 

Południowo - zachodnia granica miasta Milanówka, ulica Św. U. Ledóchowskiej nie wchodząca w skład okręgu, ulica 

Wojska Polskiego (numery parzyste 2-30C oraz numery nieparzyste 1-35). 
1 

7 

Granice okręgu stanowią: 

Ulica Z. Krasińskiego nie wchodząca do składu okręgu do ulicy Kościuszki, ulica Kościuszki nie wchodząca w skład 

okręgu, ulica Krakowska (numery 12-25z), ulica Plantowa do granicy miasta Milanówka oraz ulica Wojska Polskiego nie 

wchodząca w skład okręgu. 

1 

8 

Granice okręgu stanowią: 

Ulica Warszawska (numery nieparzyste 3-37a) od ulicy Piłsudskiego do ulicy Podwiejskiej, ulica Podwiejska nie 

wchodząca w skład okręgu, ulica Długa nie wchodząca w skład okręgu, ulica Królewska nie wchodząca w skład okręgu 

oraz ulica Piłsudskiego nie wchodząca w skład okręgu. 

1 

9 

Granice okręgu stanowią: 

Północna granica miasta Milanówka od ulicy Podwiejskiej wzdłuż torów PKP, wschodnia granica miasta Milanówka, ulica 

Brwinowska (numery 2b-2d) do ulicy Królewskiej, ulica Królewska nie wchodząca w skład okręgu oraz ulica Długa. 
1 

10 

Granice okręgu stanowią: 

Południowo – zachodnia granica miasta Milanówka do ulicy Warszawskiej, ulica Warszawska (numery 38-58)  

do ulicy Piłsudskiego, ulica P. Skargi do południowo – zachodniej granicy miasta Milanówka. 
1 

11 

Granice okręgu stanowią: 

Południowo – zachodnia granica miasta Milanówka, ulica P. Skargi nie wchodząca w skład okręgu, ulica Piłsudskiego, 

ulica Królewska nie wchodząca w skład okręgu z wyłączeniem bloku przy ulicy Piłsudskiego 5 oraz Okólnej 7  

do południowo – zachodniej granicy miasta Milanówka. 

1 

12 

Granice okręgu stanowią: 

Ulica Królewska (numery parzyste 70-114 oraz numery nieparzyste 61a-123a) od ulicy Nowowiejskiej do ulicy 

Grudowskiej, ulica Grudowska nie wchodząca w skład okręgu, ulica Urocza, ulica Cicha (numery parzyste 2a-28 oraz 

numery nieparzyste 1-27a), ulica Wiatraczna nie wchodząca w skład okręgu, ulica Podkowiańska, ulica Kazimierzowska 

nie wchodząca w skład okręgu oraz ulica Nowowiejska nie wchodząca w skład okręgu. 

1 

13 

Granice okręgu stanowią: 

Ulica Królewska (numery parzyste 4-68a oraz numery nieparzyste 3-61) od ulicy Grudowskiej do wschodniej granicy 

miasta Milanówka, wschodnia granica miasta Milanówka do ulicy Wiatracznej, ulica Wiatraczna, ulica Cicha  

nie wchodząca w skład okręgu, ulica Urocza nie wchodząca w skład okręgu oraz ulica Grudowska (numery parzyste  

34-96 oraz numery nieparzyste 21-101) do ulicy Królewskiej. 

1 

14 

Granice okręgu stanowią: 

Południowo-zachodnia granica miasta Milanówka do ulicy Królewskiej, ulica Królewska (numery parzyste 118-146  

oraz numery nieparzyste 125-127) do ulicy Nowowiejskiej wraz z blokiem przy ulicy Okólnej 7 oraz Piłsudskiego 5, ulica 

St. Okrzei nie wchodząca w skład okręgu oraz południowa granica miasta. 

1 

15 

Granice okręgu stanowią: 

Ulica St. Okrzei, ulica Nowowiejska od ulicy Królewskiej, ulica Kazimierzowska do wschodniej granicy miasta 

Milanówka, wschodnia oraz południowa granica miasta. 
1 

Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w Milanówku: Urząd Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45, budynek B, sala obrad Rady Miasta. 

             Burmistrz Miasta Milanówka 

             /-/ 

             Wiesława Kwiatkowska 


