
Wniosek Burmistrza Miasta Hajnówka
dotyczący projektów uchwał w sprawach :

1. podziału miasta Hajnówka na stałe okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów,
granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,

2. podziału miasta Hajnówka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich
numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 

W związku z ogłoszeniem ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych
ustaw  w  celu  zwiększenia  obywateli   w  procesie  wybierania,  funkcjonowania
i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. Poz. 130) zgodnie  z art. 12
ust. 1 i art. 13 ust. 1 cytowanej ustawy rady gmin maja dokonać  podziału gmin na
okręgi wyborcze i obwody glosowania. Rada gminy musi dokonać  podziału gminy
na okręgi wyborcze w terminie 60 dni od dnia wejścia  w życie wymienionej ustawy
tj. do dnia 1 kwietnia 2018 roku. Rady gminy dokonują podziału gminy na okręgi
wyborcze na wniosek właściwego wójta (  burmistrza,  prezydenta).  Przy ustalaniu
podziału rady powinny uwzględnić liczbę mieszkańców ujętych w stałym rejestrze
wyborców  danej  gminy  na  koniec  kwartału  poprzedzającego  kwartał,  w  którym
dokonuje  się  podziału  na  okręgi  wyborcze  (  art.  12  ust.  2  ustawy).  Przez  liczbę
mieszkańców, o której mowa należy rozumieć sumę liczb:

• wyborców ujętych w rejestrze wyborców z urzędu,
• wyborców wpisanych do rejestru wyborców na wniosek,
• pozostałych osób zameldowanych w gminie na pobyt stały, z wyjątkiem osób,

co  do których otrzymano zawiadomienie  o  wpisaniu  do rejestru  wyborców
w innej gminie.

Przy dokonywaniu podziału należy  uwzględnić liczbę radnych wybieranych do rad 
w  wyborach w 2018 roku,  ustaloną przez  wojewodę w trybie  art.  373 Kodeksu
wyborczego.  W  przypadku,  gdy  wojewoda  nie  ustalił  jeszcze  liczby  radnych
wybieranych w wyborach w 2018 roku, należy, uwzględniając liczbę mieszkańców,
o której  mowa w pkt  5,  sprawdzić,  czy  ustalona  przez  wojewodę liczba  radnych
wybieranych do rady gminy w wyborach w 2014 roku w dalszym ciągu jest zgodna z
art. 17 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.
1875  i  2232  oraz  z  2018  r.  poz.  130).  W  przypadku  niezgodności  rada  gminy
dokonuje  podziału,  uwzględniając  liczbę  radnych  ustaloną  na  podstawie  tego
przepisu. Dokonanie podziału na okręgi wyborcze, a w gminach liczących powyżej
20 000 mieszkańców także ustalenie liczby radnych wybieranych w poszczególnych
okręgach  wyborczych  następuje  według  jednolitej  normy  przedstawicielstwa
obliczonej  przez  podzielenie  liczby  mieszkańców  gminy  przez  liczbę  radnych
wybieranych do danej rady. Następnie liczbę mieszkańców w okręgu dzieli się przez
jednolitą  normę  przedstawicielstwa  w gminie  z  zastosowaniem zaokrągleń  liczby
mandatów w górę do całkowitej liczby mandatów, jeżeli  ułamek liczby mandatów
w okręgu jest równy lub większy niż 1/2 mandatu i odrzuceniem ułamka mandatu
mniejszego niż 1/2. Zasady tej należy bezwzględnie przestrzegać. Niedopuszczalne
są odstępstwa od ustawowo określonej ścisłej procedury ustalania liczb mandatów
przypadających  poszczególnym  okręgom  wyborczym,  bez  względu  na  motywy,



którymi  kierować  by  się  miały  organy  gminy  dążące  do  takich  odstępstw.
W przypadku  gdy  w  wyniku  zaokrągleń,  o  których  mowa  wyżej,  łączna  liczba
mandatów  w  okręgach  będzie  większa  od  liczby  wybieranych  radnych,  mandaty
nadwyżkowe odejmuje się w tych okręgach, w których norma przedstawicielstwa jest
najmniejsza.  Natomiast w przypadku gdy w wyniku zaokrągleń, o których mowa,
łączna liczba mandatów w okręgach będzie mniejsza od liczby wybieranych radnych,
mandaty  dodatkowe  przyznaje  się  w  tych  okręgach,  w  których  norma
przedstawicielstwa  jest  największa.  Jeżeli  w  gminie  liczącej  powyżej  20  000
mieszkańców odjęcie mandatu nadwyżkowego spowodowałoby zmniejszenie liczby
mandatów przypadających  4  okręgowi  poniżej  5  radnych  wybieranych  w  okręgu
bądź  przyznanie  mandatu  dodatkowego  spowodowałoby  przekroczenie  8  radnych
wybieranych  w  okręgu,  należy  dokonać  zmian  w  proponowanym  podziale.
Niedopuszczalne  jest  postępowanie  polegające  na  pominięciu  w  procedurze
odejmowania mandatów nadwyżkowych lub przyznawania mandatów dodatkowych
tych okręgów, w których mandatu nie można odjąć lub dodać, ponieważ wyliczona
liczba mandatów jest minimalną bądź maksymalną wynikającą z przepisów Kodeksu
wyborczego.  Niedopuszczalne  jest  również  odjęcie  mandatu  nadwyżkowego
w  okręgu,  w  którym  zaokrąglona  liczba  mandatów  przewyższa  maksymalną
ustawową liczbę radnych wybieranych w okręgu, z pominięciem okręgów o niższej
normie  przedstawicielstwa,  a  także  dodanie  mandatu  w  okręgu,  w  którym
zaokrąglona  liczba  mandatów  jest  niższa  od  dolnej  granicy  ustawowej,
z  pominięciem okręgów o wyższej  normie  przedstawicielstwa.  Podział  mandatów
pomiędzy okręgi wyborcze w taki sposób, by na każdy mandat przypadała taka sama
liczba mieszkańców, służy zachowaniu zasady materialnej równości wyborów, która
jest warunkiem realizacji tych funkcji. Na ustalenia rady gminy w sprawach okręgów
wyborczych  wyborcom,  w  liczbie  co  najmniej  15,  przysługuje  prawo  wniesienia
skargi  do  komisarza  wyborczego,  w terminie  5  dni  od  daty  podania  uchwały  do
publicznej  wiadomości  w  sposób  zwyczajowo  przyjęty  (art.  420  §  1  Kodeksu
wyborczego). Informacja o prawie do wniesienia skargi powinna być zawarta w treści
uchwały rady o podziale gminy na okręgi wyborcze.
Na podstawie art. 12 ust.1 i 2  z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw
w  celu  zwiększenia  udziału  obywateli  w  procesie  wybierania,  funkcjonowania
i kontrolowania niektórych organów publicznych  ((Dz. U. poz. 130) oraz  art. 418 §
2, 419  § 2  ustawy z dnia  5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy   (Dz. U. z 2017 r.
poz. 15, poz. 1089, z 2018 r. poz. 4 , poz. 130, poz. 138 ) oraz art. 17 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875,
poz. 2232, z 2018 r. poz. 130)  wnioskuję o podział miasta na okręgi wyborcze jak
w  przedstawionym projekcie  uchwały  stanowiącej  załącznik  nr  1  do  niniejszego
wniosku.  Przedstawiony projekt uchwały w sprawie  podziału miasta Hajnówka na
stałe  okręgi  wyborcze,  ustalenia  ich  numerów,  granic  oraz  liczby  radnych
wybieranych  w każdym okręgu  zakłada  utworzenie  na  terenie  miasta  3  okręgów
w  których  będzie  wybieranych  po  7  radnych.  Podziału  dokonano  na  podstawie
danych :

• Liczba mieszkańców 20 741 
• Liczba radnych – 21



1. Norma przedstawicielska  -988.
Okręg wyborczych Nr 1  tworzyłaby część miasta obejmująca ulice: 3 Maja numery
nieparzyste  od  1  do  27,  numery  parzyste  od  2  do  12,  Aksamitna,  Akacjowa,
Bagienna,  Bajeczna,  Bartników,  Bielska,  Bohaterów  Warszawy,  Bohaterów
Westerplatte, Botaniczna, Ciasna, Cisowa, Cyprysowa, Czeska, Daleka, Dębowa, Dr.
Kazimierza  Ptaszyńskiego,  Długa,  Dolna,  Dworcowa,  Działowa,  Elektryczna,
Gajowa,  Graniczna,  Granitowa,  Górna,  Gruntowa,  Iglasta,  Jałowcowa,  Jana
Werpachowskiego,  Jodłowa,  Judzianka  Stara,  Kamienna,  Kłosowa,  Kosidłów,
Kolonia  Poryjewo,  Konwaliowa,   Krótka,  Ks.  Ignacego  Wierobieja,  Kwiatowa,
Krzywa,  Lawendowa,  Leśna,  Łąkowa,  Magazynowa,  Magnoliowa,   Makowa,
Malinowa, Mała, Marmurowa, Mazury, Mazurska, Metalowa, Miedziana, Miodowa,
Modrzewiowa,  Myśliwska,  Nektarowa,  Niecała,  Nowa,  Nowowarszawska,
Obwodowa, Ogrodowa, Oceaniczna, Okopowa, Owocowa, Piaski, Poddolna, Polna,
Południowa,  Poranek,  Poryjewo,  Propolisowa,  Pszczela,  Poziomkowa,  Prosta,
Przytorowa,  Pszeniczna,  Sadowa,  Siewna,  Skarpowa,  Skośna,  Słodka,
Słonecznikowa,  Storczykowa, Sosnowa, Spiżowa,  Spokojna,  Stanisława Duboisa,
Szosa  Kleszczelowska,   Stalowa,  Świerkowa,  Tadeusza  Kościuszki,  Warszawska,
Wąska, Wiatrakowa, Władysława Jagiełły, Wiejska, Wincentego Kołodzieja, Wojska
Polskiego,  Woskowa,  Wrzosowa,  Targowa,  Truskawkowa,  Urodzajna,  Warzywna,
Zbożowa,  Żytnia,   Zaułek  Targowy,  Złota,  Żwirowa,   Zwierzyniecka  .
Liczba mieszkańców w tym okręgu wynosi : 6844  ( mandaty – norma 6,93 ).
Okręg były podzielony na cztery obwody głosowania. Byłyby to obwody głosowania
Nr 1, 3, 10, 12.
Okręg  wyborczych  Nr  2  tworzyłaby  część  miasta  obejmująca  ulice:  3  Maja
numery  parzyste  od  14  do  32  i  numery  nieparzyste  od  31  do  47,  11  Listopada,
Agatowa, Bednarska,  Białostocka, Boczna,  Brylantowa, Brzozowa, Bursztynowa,
Ciesielska,   Daniela,  Diamentowa,  Fabryczna,  Fabryka  Chemiczna,  Fryderyka
Chopina,  Grabowa,  Grunwaldzka,  Henryka  Wieniawskiego,  Jana  Filipczuka,
Jarzębinowa,  Jastrzębia,  Jaśminowa,  Jesionowa,  Jaworowa,   Jelenia,  Jutrzenki,
Karola  Szymanowskiego,  Kasztanowa,  Klonowa,  Kołowa,  Kukułki,   Krańcowa,
Kryształowa,  Ks.Antoniego  Dziewiatowskiego,  Ks.Piotra  Ściegiennego,
Leszczynowa,   Letnia,  Lipowa numery numery nieparzyste od 1do 141 ,  numery
parzyste  od   2  do  128  ,  Łosia,  Michała  Ogińskiego,  Mostowa,  Nadbrzeżna,
Niedźwiedzia,  Odległa,  Orzechowa,  Osiedle  Millenium,  Podmiejska,  Podlasie,
Pogodna,  Poprzeczna,  Różana,  Rumiankowa,  Rysia,  Rzeczna,  Sarnia,  Sikorki,
Skowronka  Sportowa,  Słomiana  ,  Słowicza,  Sokola,  Sowia,  Spadowa,  Spiralna,
Stanisława  Miłkowskiego,  Stanisława  Moniuszki,  Stefana  Batorego,  Stolarska,
Strzelecka,  Studzienna,  Szmaragdowa,  Ślusarska,  Tamary  Sołoniewicz,  Tęczowa,
Tulipanowa, Topolowa,  Walerego Wróblewskiego, Wiewiórcza, Wilcza, Wiosenna,
Zajęcza, Żabia Górka, Żurawia.
Liczba mieszkańców w tym okręgu wynosi : 6916     ( mandaty – norma 7 ).
Okręg były podzielony na cztery obwody głosowania . Byłyby to obwody głosowania
Nr 2, 4, 5, 6.
Okręg  wyborczych  Nr  3  tworzyłaby  część  miasta  obejmująca  ulice:  3 Maja
numery parzyste od 34 do 62, numery nieparzyste od 49 do 65, Adama Mickiewicza,



Aleksego  Zina,  Armii  Krajowej,  Bażantowa,  Białowieska,  Bliska,  Bociania,
Bolesława  Prusa,  Cicha,  Celna,  Czajki,  Doc.  Adama  Dowgirda,  Dr.  Tadeusza
Rakowieckiego,  Elizy  Orzeszkowej,  Gęsia,  Gołębia,  Handlowa,  Henryka
Sienkiewicza, Hugo Kołłątaja, Jana Kochanowskiego, Jakuba Kołasa, Janki Kupały,
Jaskółcza, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Juliana Tuwima, Juliusza Słowackiego,
Kacza,  Klimek,  Kolejki  Leśne,  Kolejowa,  Krucza,  Księżycowa,  Lipowa  numery
parzyste od 130 do 220 i numery nieparzyste od 143 do 219, Łabędzia, Łagodna,
Łowcza,   Marii  Konopnickiej,  Marii  Skłodowskiej  –  Curie,  Marszałka  Józefa
Piłsudskiego,  Małomiejska,  Międzytory,  Mikołaja  Reja,  Miła,  Łabędzia,  Parkowa,
Partyzancka,  Pawia,  Pelagii  Ponieckiej,  Słoneczna,  Stanisława  Lema,  Stanisława
Staszica, Stefana Żeromskiego, Torowa, Wesoła, Wilgi, Wydmuchowo, Zielona, Zofii
Nałkowskiej, Żabia.
Liczba mieszkańców w tym okręgu wynosi : 6981     ( mandaty – norma 7,06 ).
Okręg były podzielony na cztery obwody głosowania . Byłyby to obwody głosowania
Nr 7, 8, 9, 11.
Na podstawie art. 12 ust.1 i 2  z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw
w  celu  zwiększenia  udziału  obywateli  w  procesie  wybierania,  funkcjonowania
i kontrolowania niektórych organów publicznych  ((Dz. U. poz. 130) oraz  art. 12 §
2,  § 11 i 12  ustawy z dnia  5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy   (Dz. U. z 2017 r.
poz. 15, poz. 1089, z 2018 r. poz. 4 , poz. 130, poz. 138 ) wnioskuje o podział miasta
na stałe obwody głosowania ustalenie ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych
komisji  wyborczych  jak  w  projekcie  uchwały  stanowiącej  załącznik  nr  2.
Zaproponowany podział  na obwody głosowania odpowiada podziałowi na obwody
jaki ustalony został uchwałami : Nr XXIII/183/12 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27
grudnia  2012  r. w sprawie  podziału  miasta  Hajnówka  na  stałe  obwody głosowania,
ustalenia  ich  numerów,  granic  oraz  siedzib  obwodowych  komisji  wyborczych
(Dz.Urz.Woj.Podl.  rocznik  2013  poz.533  ),  Nr  XXXV/264/14  Rady  Miasta
Hajnówka z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie dokonania korekty w opisie granic
obwodu głosowania (Dz.Urz.Woj.Podl. rocznik 2014 poz.1630 ), Nr XXXIX/299/14
Rady Miasta Hajnówka z dnia 24 września 2014 r. w sprawie dokonania korekty w
opisie granic  obwodu głosowania (Dz.Urz.Woj.Podl.  rocznik 2014 poz.3206 ),  Nr
V/33/15  Rady  Miasta  Hajnówka  z  dnia  25  marca  2015  r.  Zmieniająca  uchwałę
sprawie  podziału  miasta  Hajnówka  na  stałe  obwody  głosowania,  ustalenia  ich
numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz.Urz.Woj.Podl.
rocznik 2015 poz.930 ), Nr VII/59/15 Rady Miasta Hajnówka z dnia 24 czerwca 2015
r.  w sprawie  zmiany  siedziby Obwodowej  Komisji  Wyborczej  Nr  7  w Hajnówce
(Dz.Urz.Woj.Podl.  rocznik  2015  poz.2215  ).  Obwodem  głosowania  jest  obszar
(miejsce)  wyznaczony  w  celu  przeprowadzenia  głosowania  wyborców  tam
przebywających. Kodeks wyborczy przewiduje dwa rodzaje obwodów głosowania:
stałe  i  odrębne.  Stały  obwód  głosowania  to  taki,  który  został  utworzony  w  celu
przeprowadzenia głosowania we wszystkich kolejnych wyborach: samorządowych,
parlamentarnych,  prezydenckich,  do  Parlamentu  Europejskiego.  Wymaganie
"stałości"  obwodu  głosowania  odnosi  się  przede  wszystkim  do  jego  granic
przestrzennych.  Usytuowanie  siedziby  obwodowej  komisji  wyborczej  (lokalu
wyborczego)  jest  co  prawda  również  stałe,  ponieważ  określenie  siedziby  jest



elementem treści  rozstrzygnięcia  (uchwały) o utworzeniu obwodu głosowania,  ale
jego  zmiana  nie  podlega  ograniczeniom  stawianym  zmianie  granic  obwodu  .
Kompetencje  w  zakresie  tworzenia  obwodów  głosowania  na  obszarze  gminy  są
podzielone  pomiędzy  organ  stanowiący  i  organ  wykonawczy  tej  jednostki
samorządowej. Obwody tworzy rada gminy w drodze uchwały, na wniosek wójta  Z
przepisów kodeksu wyborczego wynika jedynie, że niezbędne jest w tym zakresie
współdziałanie  obu  tych  organów.  Wielkość  (obszar)  stałego  obwodu głosowania
ustala  się  według  kryterium  liczby  mieszkańców  zamieszkujących  na  danym
obszarze, nie zaś według kryterium bardziej (jak się wydaje) miarodajnego, to jest
według liczby wyborców. Chodzi tu przede wszystkim o zapewnienie odpowiedniej,
niedużej odległości pomiędzy siedzibą lokalu wyborczego a miejscem zamieszkania
wyborcy, ułatwiającej  dostęp wyborcy do lokalu wyborczego. Z tego też względu
kodeks  przewiduje,  że  w  przypadkach  uzasadnionych  miejscowymi  warunkami
obwód  może  obejmować  mniejszą  liczbę  mieszkańców.  Miejscowe  warunki
uzasadniające utworzenie obwodu głosowania dla mniejszej liczby mieszkańców to
na przykład duże rozproszenie zabudowy mieszkalnej lub jej zagęszczenie na danym
obszarze  itp.  Zaktualizowano  jedynie  zmienione  nazwy  ulic,  dodano  nowo
wybudowane  ulice  i  nadane  nazwy  ulic  oraz  zaktualizowano  nazwy  siedzib
obwodowych  komisji  wyborczych.  Od  ustalenia  podziału  na  obwody  głosowania
odbyły się : wybory do Parlamentu Europejskiego      w dniu 25 maja 2014r., wybory
do rad  gmin,  rad powiatów,  sejmików województw w dniu  16 listopada 2014 r.,
wybory Prezydenta RP w dniu 10 maja 2015 r., referendum ogólnokrajowe  w dniu  6
września 2015 r.,  wybory do Sejmu RP i Senatu RP w dniu 25 października 2015 r.,
referendum  wojewódzkie  w  dniu  15  stycznia  2017  r.
Na  terenie  miasta  funkcjonowałoby,  tak  jak  do  tej  pory,
12  stałych  obwodów  głosowania  tj.:
obwód głosowania nr 1 obejmujący  ulice:  Bajeczna,  Długa,  Dolna,  Elektryczna,
Graniczna,  Granitowa,  Kamienna,  Kłosowa,  Krótka,  Kwiatowa,  Malinowa,
Marmurowa,  Metalowa,  Miedziana,  Okopowa,  Owocowa,  Poddolna,  Południowa,
Poziomkowa,  Prosta,  Pszeniczna,  Sadowa,  Siewna,  Słonecznikowa,  Stalowa,
Targowa,  Truskawkowa,  Urodzajna,  Warzywna  Wiatrakowa,  Zbożowa,  Żytnia.
Siedziba  obwodu  :  Hajnowski  Dom Kultury ul.  Tamary  Sołoniewicz  4  lokal
dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych 

obwód głosowania nr 2 obejmujący ulice: Agatowa, Białostocka, Brylantowa, 
Bursztynowa, Daniela, Diamentowa, Fabryczna, Fabryka Chemiczna, Fryderyka 
Chopina, Henryka Wieniawskiego, Jana Filipczuka, Jelenia, Jutrzenki, Karola 
Szymanowskiego, Krańcowa, Kryształowa, Ks.Antoniego Dziewiatowskiego, Letnia,
Łosia, Michała Ogińskiego, Mostowa, Nadbrzeżna, Niedźwiedzia, Odległa, 
Podmiejska, Pogodna, Poprzeczna, Różana, Rumiankowa, Rysia, Sarnia, Sportowa, 
Stanisława Miłkowskiego parzyste od 8 do 42, numery nieparzyste od 11 do 47, 
Stanisława Moniuszki, Strzelecka, Szmaragdowa, Tamary Sołoniewicz, Tęczowa, 
Tulipanowa, Walerego Wróblewskiego, Wiewiórcza, Wilcza, Wiosenna, Zajęcza. 
Siedziba obwodu :Szkoła Podstawowa Nr 2 ul.Walerego Wróblewskiego 2 
dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych 



obwód glosowania nr 3 obejmujący ulice: 3 Maja numery nieparzyste od 1 do 27, 
numery parzyste od 2 do 12, Dworcowa, Kosidłów, Ks. Ignacego Wierobieja, Mała, 
Mazury, Nowowarszawska numery nieparzyste od 1 do 15 oraz wszystkie numery  od
17 do 100 z wyłączeniem numery parzyste od 2 do 16, Piaski, Przytorowa, 
Warszawska numery nieparzyste od 1 do 17, numery parzyste od 2 do 20, 
Władysława Jagiełły, Zaułek Targowy.                                                                           
Siedziba obwodu :Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Nowowarszawska 20 

obwód głosowania nr 4 obejmujący ulice : 3 Maja numery parzyste od 14 do 32 i 
numery nieparzyste od 31 do 47, Ks. Piotra Ściegiennego, Osiedle Millenium, 
Stefana Batorego.                                                                                                             
Siedziba obwodu :Przedszkole Samorządowe Nr 1 ul. Władysława Jagiełły 4 

obwód głosowania nr 5 obejmujący ulice :Lipowa numery parzyste od 22 do 78 i 
numery nieparzyste od 25 do 93, Rzeczna.                                                                     
Siedziba obwodu :Przedszkole Samorządowe Nr 3 ul. Rzeczna 3 dostosowany do 
potrzeb osób niepełnosprawnych 

obwód głosowania nr 6 obejmujący ulice : 11 Listopada z wyłączeniem nr 
parzystego 20, Bednarska, Boczna, Brzozowa, Ciesielska, Grabowa, Grunwaldzka, 
Jarzębinowa, Jastrzębia, Jaśminowa, Jaworowa, Jesionowa, Kasztanowa, Klonowa, 
Kołowa, Kukułki, Leszczynowa, Lipowa numery parzyste numery nieparzyste od 1 
do 23 oraz od 95 do 141, numery parzyste od 2 do 20 oraz od 82 do 128, Orzechowa, 
Podlasie, Sikorki, Skowronka, Słomiana, Słowicza, Sokola, Sowia, Spadowa, 
Spiralna, Stanisława Miłkowskiego numery parzyste od 2 do 6 i numery nieparzyste 
od 1 do 9, Stolarska, Studzienna, Ślusarska, Topolowa, Żabia Górka, Żurawia .           
Siedziba obwodu :Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. 11 Listopada 24

obwód głosowania nr 7 obejmujący ulice :Bażantowa, Bociania, Czajki, Doc. 
Adama Dowgirda z wyłączeniem numery nieparzystego 9 Gęsia, Gołębia, Jaskółcza, 
Kacza, Krucza, Lipowa numery parzyste od 130 do 220 i numery nieparzyste od 143 
do 219, Łabędzia, Pawia, Wilgi, Żabia.                                                                           
Siedziba obwodu :Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. 
Doc.Adama Dowgirda 9 .

obwód głosowania nr 8 obejmujący ulice :3 Maja numery parzyste od 34 do 62, 
numery nieparzyste od 63 do 65, Aleksego Zina, Armii Krajowej numery parzyste od 
16 do 26, Elizy Orzeszkowej numery nieparzyste od 1 do 5, Jakuba Kołasa, Janki 
Kupały, Marszałka Józefa Piłsudskiego numery nieparzyste od 1 do 17, numery 
parzyste od 2 do18 i 24, Parkowa, Zielona.                                                                     
Siedziba obwodu :Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego ul. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego 3. 

obwód głosowania nr 9 obejmujący ulice : 3 Maja numery numery nieparzyste od 49
do 61, Armii Krajowej numery nieparzyste od 1 do 7 numery parzyste od 2 do 14 
oraz od 28 do 60, Bolesława Prusa, Celna, Dr. Tadeusza Rakowieckiego, Elizy 
Orzeszkowej numer nieparzysty 7 i numery parzyste od 2 do 20, Handlowa, Henryka 
Sienkiewicza, Hugo Kołłątaja, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Kolejki Leśne, Marii 
Konopnickiej, Marii Skłodowskiej – Curie, Marszałka Józefa Piłsudskiego numery 



nieparzyste od 19 do 45 , numery parzyste od 20 do 46 z wyłączeniem numeru 
parzystego 24, Pelagii Ponieckiej, Stanisława Staszica, Stefana Żeromskiego, Zofii 
Nałkowskiej.                                                                                                                    
Siedziba obwodu :Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. 3 Maja 54. 

obwód głosowania nr 10 obejmujący ulice :Aksamitna, Bagienna, Bielska, 
Botaniczna, Górna, Krzywa, Makowa, Mazurska, Niecała, Nowa, Nowowarszawska 
numery parzyste od 2 do 16, Oceaniczna, Polna, Skarpowa, Storczykowa, Wąska, 
Złota, Żwirowa.                                                                                                               
Siedziba obwodu :Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Nowowarszawska 20. 

obwód głosowania nr 11 obejmujący ulice :Adama Mickiewicza, Białowieska, 
Bliska, Cicha, Jana Kochanowskiego, Juliana Tuwima, Juliusza Słowackiego, 
Klimek, Kolejowa, Księżycowa, Łagodna, Łowcza, Małomiejska, Marszałka Józefa 
Piłsudskiego numery nieparzyste od numeru 47 do 99, numery parzyste od numeru 
48 do 94, Międzytory, Mikołaja Reja, Miła, Partyzancka, Słoneczna, Stanisława 
Lema, Torowa, Wesoła, Wydmuchowo.                                                                          
Siedziba obwodu :Przedszkole Samorządowe Nr 5 z Oddziałami Żłobkowymi ul.
Mikołaja Reja 2.

obwód  głosowania  nr  12 obejmujący  ulice  :Akacjowa,  Bartników,  Bohaterów
Warszawy,  Bohaterów Westerplatte,  Ciasna,  Cisowa,  Cyprysowa,  Czeska,  Daleka,
Dębowa,  Dr.  Kazimierza  Ptaszyńskiego,  Działowa,  Gajowa,  Gruntowa,  Iglasta,
Jałowcowa,  Jana  Werpachowskiego,  Jodłowa,  Judzianka Stara,  Kolonia  Poryjewo,
Konwaliowa,  Lawendowa,  Leśna,  Łąkowa,  Magazynowa,  Magnoliowa,  Miodowa,
Modrzewiowa, Myśliwska, Nektarowa, Obwodowa, Ogrodowa, Poranek, Poryjewo,
Propolisowa,  Pszczela,  Skośna,  Słodka,  Sosnowa,  Spiżowa,  Spokojna,  Stanisława
Duboisa,  Szosa  Kleszczelowska,  Świerkowa,  Tadeusza  Kościuszki,  Warszawska
numery nieparzyste od 19 do 65 i od 69 do 127 oraz numery parzyste od 22 do 150,
Wiejska,  Wincentego  Kołodzieja,  Wojska  Polskiego,  Woskowa,  Wrzosowa,
Zwierzyniecka  .
Siedziba obwodu :Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Działowa 1.

W  związku  z  tym  wnioskuję  o  przyjęcie  zaproponowanych  podziałów  zgodnie
z  przedstawionymi  projektami  uchwał  stanowiącymi  załączniki  do  niniejszego
wniosku.


