
O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Miasta Ząbki 

z dnia 3 września 2014 r.
o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i  liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Miasta Ząbki oraz w wyborach na Burmistrza Miasta Ząbki 

zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Na podstawie  art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.- Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) podaje się do wiadomości wyborców informację o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i  liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym 
w wyborach do Rady Miasta Ząbki oraz w wyborach na Burmistrza Miasta Ząbki

Nr
okręgu Granice okręgu Ulice w  okręgu

Liczba 
wybieranych 

radnych

1

Obszar ograniczony: od północy granicą administracyjną miasta Ząbki z miastem Marki do ul.Drewnickiej, dalej osią ulicy Drewnickiej (strona nieparzysta) do 
ul.Popiełuszki, zachodnimi granicami działek położonych po stronie nieparzystej ul..Popiełuszki do ul. Narutowicza, osią ul.Narutowicza do ul.Żwirki, osią 
ul.Żwirki  (numery nieparzyste  od nr  21)  do ul.Skargi,  od południa  ul.Skargi  (po stronie  nieparzystej  od numeru 29 i  po stronie  parzystej  od nr  24)  do  
ul.Wolności, wschodnią granicą ogródków działkowych przy ul. Wolności do ul.  kard. Wyszyńskiego, południową granicą ogródków działkowych do granicy 
administracyjnej z m. st. Warszawą i od zachodu granicą administracyjną miasta Ząbki z m. st. Warszawą do granicy administracyjnej z miastem Marki.

Ulice:  Budkiewicza  nr  nieparzyste  od  15  do  końca  i  parzyste  od  26  do  końca,  Drewnicka  nr  nieparzyste  wszystkie,  Gwiaździsta,  
Kochanowskiego nr nieparzyste od 15 do końca i parzyste od 16 do końca, Na Bagnie cała, Narutowicza nr parzyste od 20 do końca i nr  
nieparzyste od 25 do końca, Pogodna, Skargi  nr parzyste od 24 do końca i nieparzyste od 29 do końca, Wigury nr nieparzyste od 19 do  
końca i parzyste od 20 do końca,  Wolności nr nieparzyste wszystkie i parzyste od  44 do końca, Zakopiańska nr nieparzyste od 21 do końca 
i parzyste od  24 do końca, Żwirki nr nieparzyste od 21 do końca

1

2

Obszar ograniczony: od północy granicą administracyjną miasta Ząbki z miastem Marki do ul.Szpitalnej, od wschodu osią ulicy Szpitalnej (numery nieparzyste 
od nr 29) do ul.Skargi, od południa ul.Skargi (po stronie nieparzystej do nr 27A, po stronie parzystej do nr 22A) do ul.Żwirki, od zachodu osią ul.Żwirki  
(numery parzyste od nr 20) do ul.Narutowicza, osią ul.Narotowicza (numery nieparzyste od nr 19 do nr 23) do ul.Popiełuszki, ul.Popiełuszki do ul.Drewnickiej,  
osią ul.Drewnickiej (strona parzysta) do granicy administracyjnej miasta Ząbki z miastem Marki. 

Ulice: Cicha cała, Drewnicka nr parzyste wszystkie, Graniczna cała, Kochanowskiego nr nieparzyste od 1 do 11 i parzyste od 2 do 12,  
Leśna cała, Narutowicza nr nieparzyste od 1 do 15 i od 19 do 23, parzyste od 2 do 18, Popiełuszki nr nieparzyste od 21 do końca i  parzyste  
od 24 do końca, Skargi nr nieparzyste od 1 do 27A i parzyste od 2 do 22A, Spokojna cała, Szpitalna nr nieparzyste od  29 do końca, Żwirki  
nr parzyste od 20 do końca

1

3

Obszar  ograniczony:  od północy południowymi granicami  działek położonych  po stronie  nieparzystej  ul.Skargi  do ul.Wolności,  na  południe  ul.Wolności  
do ul. kard. Wyszyńskiego, południową granicą ogródków działkowych do granicy administracyjnej z m. st. Warszawą, od zachodu granicą administracyjną  
miasta Ząbki z m.st Warszawą do ul.Batorego, od południa  ul.Batorego (numery parzyste od nr 50) do ul.Tetmajera, od wschodu osią ul.Tetmajera (numery 
nieparzyste) - przechodzącą w ul.Budkiwicza - osią ul.Budkiwicza (numery nieparzyste od nr 3 do nr 13) do ul.Skargi.

Ulice: 11 Listopada nr nieparzyste od 35 do końca i parzyste od 6 do końca, Batorego nr parzyste od 50 do końca, Bortnowskiego cała,  
Budkiewicza nr nieparzyste od 3 do 13, Składkowskiego cała, Górnośląska nr nieparzyste od 61 do końca i parzyste od 68 do końca,  
Hallera cała, I Brygady cała, Kombatantów cała, Gałczyńskiego cała, Sosnkowskiego cała, Starzyńskiego cała,  Tetmajera nr nieparzyste  
wszystkie, Wilcza cała, Wolności nr parzyste od 2 do 42, Wyszyńskiego nr nieparzyste od 17 do końca i parzyste od 34 do końca

1

4

Obszar  ograniczony:  od  północy  południowymi  granicami  działek  położonych  po  stronie  nieparzystej  ul.Skargi  do  ul.Budkiewicza,  od  zachodu  osią  
ul.Budkiewicza (numery parzyste od nr 4 do nr 24) przechodzącą w ul.Tetmajera, osią ulicy Tetmajera (numery parzyste) do ul.Batorego, od południa osią  
ul.Batorego  (numery  parzyste  od  nr  18  do  nr  46)  do  ul.Sobieskiego,  od  wschodu  zachodnimi  granicami  działek  położonych  po  nieparzystej  stronie  
ul.Sobieskiego do ul.Wojska Polskiego, osią ul.Wojska Polskiego (numery nieparzyste od nr 23), osią ul.Rychlińskiego (numery parzyste od nr 2 do nr 14a) do  
ul.Szpitalnej, ul Szpitalną (numery nieparzyste do nr 27) do ul.Skargi.

Ulice: 11 Listopada nr nieparzyste od 1 do 33 i parzyste od 2 do 4, Batorego  nr parzyste od 18 do 46, Budkiewicza nr parzyste od 4 do 24,  
Górnośląska nr nieparzyste od 21 do 59 i parzyste od 22 do 62, Kuleszy cała, Lisa Kuli cała, Piaskowa cała, Popiełuszki nr nieparzyste od 1  
do 19 i parzyste od 2 do 22, Rychlińskiego nr parzyste od 2 do 14A, Szpitalna nr nieparzyste od 1 do 27, Tetmajera nr parzyste wszystkie,  
Wigury nr nieparzyste od 1 do 17 i parzyste od 2 do 18C, Wita Stwosza cała, Wojska Polskiego nieparzyste od 23 do końca, Wyspiańskiego  
nr nieparzyste wszystkie i parzyste od 2A do końca, Wyszyńskiego nr nieparzyste od 1 do 15 i parzyste od 2  do 28, Zakopiańska nr  
nieparzyste od 1 do 19 i parzyste od 2 do 20B, Żeromskiego cała, Żwirki nr nieparzyste od 1 do 19 i parzyste od 2 do 18A

1

5

Obszar ograniczony: od północy granicą administracyjną miasta Ząbki z miastem Marki, od wschodu granicą administracyjną miasta Ząbki z miastem Zielonka  
do torów kolejowych linii Warszawa Wileńska-Białystok, od południa linią kolejową Warszawa Wileńska - Białystok do ul.Wojska Polskiego, od zachodu osią  
ul. Wojska Polskiego (numery parzyste) do ul. Rychlińskiego, osią ul.Rychlińskiego (numery nieparzyste od nr 1 i numery parzyste od nr 20) do ul.Szpitalnej  
osią ul.Szpitalnej (numery parzyste) do granicy administracyjnej miasta Ząbki z miastem Marki. 

Ulice: Asnyka cała, Cisowa cała, Kolejowa cała, Modrzewiowa cała, Moniuszki cała, Nadleśnictwo, Norwida cała, Orzeszkowej cała,  
Paderewskiego cała, Prusa cała, Rychlińskiego nr nieparzyste wszystkie i parzyste od 20 do końca, Sienkiewicza cała, Sobieskiego nr  
parzyste od 26 do końca i nieparzyste od 29 do końca, Szpitalna nr parzyste wszystkie, Wierzbowa cała, Wojska Polskiego nr parzyste  
wszystkie

1

6

Obszar ograniczony: od północy osią ul.Batorego (strona nieparzysta) do ul.Nowej (stanowiącej przedłużenie ul.Tetmajera), dalej ul.Nową (strona nieparzysta)  
do ul.Jana Pawła II, ul.Jana Pawła II (cała) na wschód do ul.Batorego, od wschodu ul.Batorego do torów kolejowych linii Warszawa Wileńska – Białystok, od 
południa linią torów kolejowych linii Warszawa Wileńska – Białystok do granicy administracyjnej z m.st. Warszawa, dalej granicą administracyjną miasta Ząbki 
z m.st. Warszawa, od zachodu granicą administracyjną miasta Ząbki z m.st. Warszawa. 

Ulice: Brzozowa cała, Chabrowa cała, Jana Pawła II cała, Klamrowa cała, Łąkowa nr nieparzyste od 35 do końca i nr parzyste od 36 do  
końca, Mickiewicza nr nieparzyste od 59 do końca,  Mokra cała, Nowa nr nieparzyste wszystkie, Ogrodowa cała, Piastowska cała, Polna  
cała, Sezamkowa cała, Słowiańska cała, Torfowa nr nieparzyste od 17 do końca i parzyste od 28 do końca, Wiśniowa cała 1

7

Obszar ograniczony: od północy i wschodu osią ul.Batorego (strona nieparzysta do nr 53a) do ul.Jana Pawła II, od południa północnymi granicami działek  
położonych po stronie parzystej ul.Jana Pawła II do ul.Nowej, od zachodu osią ul.Nowej (strona parzysta)i przedłużeniem jej linii do ul.Batorego.

Ulice: Batorego nr nieparzyste od 1 do 53A, Bema cała, Chłopickiego cała, Dąbrowskiego cała, Łąkowa nr nieparzyste od 1 do 33 i  
parzyste od 2 do 34, Mickiewicza nr parzyste wszystkie i  nieparzyste od 1 do 57, Niepodległości cała, Nowa nr parzyste wszystkie,  
Parkowa  cała,  Sowińskiego  cała,  Torfowa  nr  nieparzyste  od  1  do  15E  i  parzyste  od  2  do  26A,  Wesoła  cała,  Wysockiego  cała,  
Wyspiańskiego nr 2

1

8
Obszar ograniczony: od północy ul. Sobieskiego (numery nieparzyste od nr 1 do nr 27a i numery parzyste od nr 2 do nr 24) do ul. Wojska Polskiego, od 
wschodu osią ul.Wojska Polskiego (numery nieparzyste do nr 21) do torów kolejowych linii Warszawa Wileńska-Białystok, od południa torami kolejowymi linii 
Warszawa Wileńska-Białystok do ul. Batorego, od zachodu osią ul. Batorego (numery parzyste do nr 16b) do ul. Sobieskiego,

Ulice: Batorego nr parzyste od 2 do 16B, Górnośląska nr nieparzyste od 1 do 19A i parzyste od 2 do 18, Konopnickiej cała, Leszyckiego  
cała, Sobieskiego nr nieparzyste od 1 do 27A i parzyste od 2 do 24, Wojska Polskiego nr nieparzyste od 1 do 21 1

9

Obszar ograniczony: od północy linią torów kolejowych linii Warszawa Wileńska-Białystok do ul.Piłsudskiego, od wschodu osią ul. Piłsudskiego (numery  
parzyste) do ul.Kołłątaja, ul.  Kołłątaja (numery nieparzyste od nr 1 do nr 53 i numery parzyste od nr 2 do nr 46) do ul. Szwoleżerów, od południa osią  
ul.Szwoleżerów (numery nieparzyste  do nr  21)  do ul.Piłsudskiego,  wschodnimi  granicami  działek położonych po nieparzystej  stronie  ul.Piłsudskiego do  
ul.Warszawskiej,  ul.Warszawską  (cała)  do  granicy  administracyjnej  miasta  Ząbki  z m.st.  Warszawa,  od  zachodu  granicą  administracyjną  miasta  Ząbki 
z m.st. Warszawa do torów kolejowych linii Warszawa Wileńska-Białystok.

Ulice: Harcerska cała, Kołłątaja nr nieparzyste od 1 do 53 i parzyste od 2 do 46, Łodygowa cała, Matejki cała, Piłsudskiego nr parzyste od  
2 do 54 i nieparzyste od 9 do 35B, Skorupki nr nieparzyste od 1 do 5 i parzyste od 2 do 10, Staszica cała, Szwoleżerów nr nieparzyste od 1  
do 21, Warszawska cała, Westerplatte cała, Zaciszna cała 1

10

Obszar ograniczony: od północy torami kolejowymi linii Warszawa Wileńska-Białystok do ul.Orlej, od wschodu osią ul.Orlej (strona parzysta) przechodzącej w  
ul.Kwiatową, osią ul.Kwiatowej (numery parzyste do nr 12) do ul.Sikorskiego, od  południa północnymi granicami działek położony po stronie nieparzystej 
ul.Sikorskiego  do  ul.Kołłątaja,  od  zachodu  wschodnimi  granicami  działek  położonych  po  stronie  nieparzystej  ul.Kołłątaja  do  ul.Piłsudskiego  i  osią  
ul.Piłsudskiego (numery nieparzyste do nr 7) do torów kolejowych linii Warszawa Wileńska-Białystok. 

Ulice: 3 Maja nr od 2 do 14, Fiedlera cała, Kwiatowa nr parzyste od 2 do 12, Lotnicza nr nieparzyste od 1 do 11 i parzyste od 2 do 18,  
Morcinka cała, Orla nr parzyste wszystkie, Piłsudskiego nr nieparzyste od 1 do 7, Poniatowskiego cała, Skorupki nr parzyste od 12 do 60 i  
nieparzyste od 7 do 35D, Szczęśliwa cała, Szkolna cała, Targowa cała, Wiosenna cała 1

11

Obszar ograniczony: od północy linią torów kolejowych linii Warszawa Wileńska-Białystok do granicy administracyjnej miasta Ząbki z miastem Zielonka, od  
wschodu granicą administracyjną  miasta Ząbki z miastem Zielonka do ul.ks.Skorupki, od południa osią ul.ks.Skorupki (numery nieparzyste od nr 93) do 
ul.Wyzwolenia, na północ osią ul.Wyzwolenia (strona nieparzysta) do ul.Lipowej, osią ul.Lipowej (strona nieparzysta) do ul.Gdyńskiej,  osią ul.Gdyńskiej  
(strona parzysta) do ul.ks Skorupki, osią ul. ks Skorupki (numery nieparzyste od nr 37 do nr 57 ) do ul.Orlej, od zachodu osią ul.Orlej (strona nieparzysta) do 
torów kolejowych linii Warszawa Wileńska-Białystok.

Ulice: 17 Września cała, 3 Maja nr parzyste od 22 do końca,  Chopina cała, Dębowa cała, Gdyńska nr parzyste wszystkie i nieparzyste od 1  
do 21A, Klonowa cała, Krótka cała, Langiewicza nr nieparzyste od 1 do 15 i parzyste od 2 do 20, Legionów cała,  Lipowa nr nieparzyste  
wszystkie, Okrężna cała, Orla nr nieparzyste wszystkie, Sióstr Biendarzewskich cała, Skorupki nr nieparzyste od 37 do 57 i nieparzyste od  
93 do końca, Słoneczna nr parzyste od 2 do 12 i nieparzyste od 3 do 7, Słowackiego cała, Topolowa cała,  Traugutta cała, Wąska cała,  
Wrzosowa cała, Wyzwolenia nr nieparzyste wszystkie i parzyste od 2 do 50 

1

12

Obszar ograniczony: od północy ul.Sikorskiego (numery nieparzyste od nr 3 do nr 31) do ul.Kwiatowej, dalej osią ul Sikorskiego (numery parzyste do nr 76), do 
ul.Zielenieckiej, od wschodu osią ul.Zielenieckiej (strona parzysta) do ul.Szwoleżerów, od południa osią ul.Szwoleżerów (numery nieparzyste od nr 23 do nr 71)  
do ul. Kołłątaja, od zachodu wschodnimi granicami działek położonych po stronie nieparzystej ul.Kołłątaja.

Ulica: Czołgistów cała, Gajowa nr nieparzyste od 1 bo 1B,  Kwiatowa nr nieparzyste od 1 do 25 i parzyste od 14 do 36,  Lotnicza nr  
nieparzyste od 13 do końca i parzyste od  20 do końca, Obrońców nr nieparzyste od 1 do 29 i parzyste od 6 do 24, Saperów cała, Sasanki  
cała, Sikorskiego nr parzyste od 2 do 76 i nieparzyste od 3 do 31, Stefczyka nr nieparzyste od 27 do 29 i parzyste od 6 do 26, Szwoleżerów  
nr nieparzyste od 23 do 71,  Tulipanowa cała, Zieleniecka nr parzyste wszystkie

1

13

Obszar ograniczony: od północy osią ul.ks.Skorupki (strona parzysta od nr 62) do ul.Gdyńskiej, osią ul.Gdyńskiej (numery nieparzyste od nr 23) do ul.Lipowej, 
osią ul Lipowej (strona parzysta) do ul.Wyzwolenia, na południe osią ul.Wyzwolenia (strona parzysta) do ul.ks.Skorupki, osią ul.ks.Skorupki do ul.Żołnierskiej, 
od wschodu ul. Żołnierską, od południa północną granicą ul.Gajowej przechodzącej w ul.Sikorskiego, osią ul.Sikorskiego (numery nieparzyste od nr 33 do nr 
59a) do ul.Kwiatowej, od zachodu osią ul.Kwiatowej (strona nieparzysta), stanowiącej przedłużenie ul.Orlej do ul.ks.Skorupki.

Ulice: Broniewskiego cała, Bukowa cała, Gdyńska nr nieparzyste od 23 do końca, Jodłowa cała, Kręta cała, Langiewicza nr nieparzyste od  
17 do końca  i  parzyste  od 24 do końca,  Lipowa nr  parzyste  wszystkie,  Okrzei  cała,  Reja  cała,  Rembertowska cała,  Sikorskiego nr  
nieparzyste od 33 do 59A, Skorupki nr nieparzyste od 59 do  91 i parzyste od 62 do końca, Słoneczna nr nieparzyste od 13 do końca i  
parzyste od 14 do końca, Sosnowa cała, Spacerowa cała, Stefczyka nr nieparzyste od 1 do 13A

1

14
Obszar ograniczony: od północy osią ul.Sikorskiego (numery parzyste od nr 82) przechodzącej w ul.Gajową, ul.Gajową (strona parzysta) do ul.Żołnierskiej, od  
wschodu  ul.  Żołnierską,  od  południa  osią  ul.  Szwoleżerów  (numery nieparzyste  od  nr  77)  do  ul.Zielenieckiej,  od  zachodu  osią  ul.Zielenieckiej  (strona  
nieparzysta).

Ulice: Gajowa nr parzyste wszystkie, Jaśminowa cała, Kosynierów cała, Kościuszki cała, Krucza cała, Pułaskiego cała, Sikorskiego nr  
parzyste od 82 do końca, Szwoleżerów nr nieparzyste od 77 do końca, Świerkowa cała, Wronia cała, Zieleniecka nr nieparzyste wszystkie 1

15

Obszar ograniczony: od północy południowymi granicami działek położonych po stronie parzystej ul.Warszawskiej do ul.Piłsudskiego, ul.Piłsudskiego (numery  
nieparzyste i numery parzyste) do ul.Szwoleżerów, dalej osią ul.Szwoleżerów (numery parzyste do nr 38b) do ul.Reymonta, od wschodu osią ul.Reymonta  
(strona parzysta) do ul.Powstańców, od południa osią ul.Powstańców (numery nieparzyste do nr 9) do ul.Piłsudskiego, osią ul.Piłsudskiego do ul.Rybnej i  
północnymi granicami działek położonych po stronie nieparzystej ul.Rybnej do ul.Bocianiej, i północnymi granicami działek położonych po stronie parzystej  
ul.Skowronka i na zachód do granicy administracyjnej miasta Ząbki z m.st.Warszawa, od zachodu granicą administracyjną miasta Ząbki z m.st. Warszawa.

Ulice: Bartosza cała, Błękitna cała, Bociania cała, Brukowa cała, Ceglana cała, Dolna cała, Jesienna cała, Jeziorna cała,  Kamienna cała,  
Kołłątaja nr parzyste od 48 do końca i nieparzyste od 55 do końca, Kossaka cała, Krzywa cała, Łabędzia cała, Łagodna cała, Mała cała,  
Miła cała, Obrońców nr parzyste od 28 do końca i nieparzyste od 33 do końca, Olszewskiego cała, Piłsudskiego nr nieparzyste od 37 do 99 
i parzyste od 56 do 124, Powstańców nr nieparzyste od 1 do 9, Reymonta nr parzyste wszystkie, Rómmla cała, Słowicza cała, Sokola cała,  
Szwoleżerów nr parzyste od 2 do 38B, Tęczowa cała, Ułańska cała, Zielona cała,  Zimna cała, Zycha cała, Żabia cała

1

16

Obszar ograniczony: od północy ul.Skowronka (cała) i ul.Rybną (cała) do ul.Piłsudskiego, ul.Piłsudskiego ( numery parzyste od nr 126) do ul.Powstańców, osią  
ul.Powstańców (numery parzyste  do  nr  4b)  do ulicy dojazdowej  do osiedla  przy ul.Powstańców 2,  od wschodu osią  ulicy dojazdowej  do  osiedla  przy  
ul.Powstańców 2 i ulicą osiedlową do granicy administracyjnej miasta Ząbki z m. st. Warszawa, od południa i zachodu granicą administracyjną miasta Ząbki z  
m. st. Warszawa.  

Ulice: Piłsudskiego  nr  nieparzyste  od 101 do końca  i  parzyste  od 126 do końca,  Powstańców nr  parzyste  od 2 do 4B,  Rybna cała,  
Skowronka cała, Skrajna cała, Wspólna cała, Żurawia cała 1

17
Obszar ograniczony: od północy osią ul.Szwoleżerów (numery parzyste od nr 42 do nr 72) do ul.Dzikiej, od wschodu osią ul. Dzikiej (strona parzysta) do ul. 
Powstańcow, od południa osią ul.Powstańców (numery nieparzyste od nr 15 do nr 15e) do ul.Reymonta, od zachodu osią ul. Reymonta (strona nieparzysta) do  
ul. Szwoleżerów.

Ulice: Andersena nr parzyste od 2 do 6, Bratnia cała, Dzika nr parzyste wszystkie, Kwiatowa nr nieparzyste od 41 do końca i nr parzyste od  
48 do końca, Powstańców nr nieparzyste od 15 do 15E, Reymonta nr nieparzyste wszystkie, Różana cała,  Szwoleżerów nr parzyste od 42  
do 72

1

18
Obszar ograniczony: od północy osią ul.Szwoleżerów (numery parzyste od nr 76 do nr 98) do ul.gen.Maczka, od wschodu osią ul.gen.Maczka (strona parzysta) 
do ul.Powstańcow, od południa osią ul.Powstańców (numery nieparzyste od nr 17 do nr 25g) do ul.Dzikiej, od zachodu osią ul.Dzikiej (strona nieparzysta) do  
ul.Szwoleżerów.

Ulice: Akacjowa cała, Andersena nr parzyste od 12 do 18D,  od 18F do 18H i nieparzyste od 3 do 19, Dzika nr nieparzyste wszystkie,  
Krasickiego cała, Jagiellońska cała, Kaszubska cała, Kopernika cała, Maczka nr parzyste wszystkie,  Powstańców nr nieparzyste od 17 do  
25G, Szwoleżerów nr parzyste od 76 do 98

1
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Obszar ograniczony: od północy osią ul.Szwoleżerów (numery parzyste od nr 104) do ul.Żołnierskiej, od wschodu ul. Żołnierską do ul.Powstańców, od południa 
osią ul.Powstańców (numery nieparzyste od nr 29) do ul. gen.Maczka, od zachodu osią ul.gen.Maczka (strona nieparzysta) do ul. Szwoleżerów. 

Ulice: Andersena nr 18E, nr nieparzyste od 21 do końca i parzyste od 24 do końca, Baśniowa cała, Jasna cała, Maczka nr nieparzyste  
wszystkie, Mazowiecka cała, Powstańców nr nieparzyste od 29 do końca, Szwoleżerów nr parzyste od nr 104 do końca, ul. Wybickiego 
cała, Calineczki cała

1
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Obszar ograniczony: od północy osią ul.Powstańców (numery parzyste od nr 6 do nr 60), od wschodu linią ulicy osiedlowej (na osiedlu przy ul.Powstańców 60-
62) biegnącej jak przedłużenie ul.Mazowieckiej, równoległej do ul.Złotej, na zachód pomiędzy  blokami Powstańców 60 i Powstańców 60a , na południe osią  
ul.Złotej (strona parzysta) - do granicy administracyjnej miasta Ząbki z m. st. Warszawa, od południa granicą administracyjną miasta Ząbki z m. st. Warszawa,  
od zachodu osią ulicy dojazdowej do osiedla przy ul.Powstańców 2 i ulicą osiedlową do granicy administracyjnej miasta Ząbki z m. st. Warszawa.

Ulice: Baczyńskiego cała, Chełmońskiego cała, Herberta cała, Kościelna cała, Malczewskiego cała, Podleśna cała, Powstańców nr parzyste 
od 6 do 60, Złota nr parzyste wszystkie 1

21

Obszar  ograniczony:  od północy osią  ul.Powstańców (numery parzyste  od nr  60a)  do ul.  Żołnierskiej,  od  wschodu  ul.  Żołnierską,  od południa  granicą  
administracyjną miasta Ząbki z m.st. Warszawa, od zachodu osią ul.Złotej (strona nieparzysta) i na wschód pomiędzy blokami Powstańców 60 i Powstańców 
60a do ulicy osiedlowej i na północ linią ulicy osiedlowej (na osiedlu przy ul.Powstańców 60-62) biegnącej jak przedłużenie ul.Mazowieckiej, równoległej do 
ul.Złotej - do ul.Powstańców.

Ulice: Powstańców nr parzyste od 60A do końca, Żołnierska cała

1

Burmistrz Miasta Ząbki
   / - / Robert Perkowski 

UWAGA:
1. Wyborcy niepełnosprawni do dnia  27 października 2014 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 Wyborczą Nr 3 z siedzibą w Urzędzie Stanu Cywilnego, ul. Wojska Polskiego 10.
2. Wyborcy niepełnosprawni do dnia 3 listopada 2014 r.*) (poniedziałek) mogą składać wniosek o dopisanie do spisu wyborców w obwodzie, w którym lokal jest dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.
3. Wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 75 lat, mogą, do dnia 7  listopada 2014 r.  (piątek) , złożyć do Burmistrza Miasta Ząbki wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w ich  

imieniu.
4. Do dnia 12 listopada 2014r.* (środa)  wyborcy mogą składać wnioski o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania.

Siedziba Miejskiej (terytorialnej) Komisji Wyborczej mieści się w budynku Urzędu Miasta w Ząbkach przy ul. Wojska Polskiego 10.
Wnioski należy składać w Urzędzie  Miasta Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, pokój 8 – parter, w godzinach pracy Urzędu.

Lokale obwodowych komisji wyborczych w dniu 16 listopada 2014 r. (niedziela)  będą otwarte w godz. 7.00 – 21.00.

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


