
UCHWAŁA NR XXXII/249/2012 
RADY MIASTA SULEJÓWEK 
z dnia 25 października 2012 r. 

 
 

w sprawie podziału Miasta Sulejówek na okręgi wyborcze do Rady Miasta Sulejówek 
 

Na podstawie art. 419 § 2 i 4  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy              
(Dz. U. Nr 21 poz.112 z późn. zm.1) w związku z art.13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – 
Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21 poz.113, Nr 102 
poz.588, Nr 149 poz.889 i Nr 147 poz.881) na wniosek Burmistrza Miasta Sulejówek uchwala 
się, co następuje: 

 

§ 1. Ustala się podział Miasta Sulejówek na 15 okręgów wyborczych do Rady Miasta 
Sulejówek, ich numery i granice oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu  –  
w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.  

§ 2.  Na podstawie art. 420 § 1 ustawy Kodeks wyborczy na ustalony podział Miasta 
Sulejówek na okręgi wyborcze, wyborcom w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo 
wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Siedlcach, w terminie 5 dni od daty podania 
do publicznej wiadomości niniejszej uchwały. 

§ 3.  Uchwałę  przekazuje  się  Wojewodzie  Mazowieckiemu  oraz  Komisarzowi 
Wyborczemu w Siedlcach.  

§ 4. Traci moc uchwała Rady Miasta Sulejówek nr 464/LIII/02 z dnia                                       
28 czerwca 2002 r. w sprawie podziału Miasta Sulejówek na okręgi wyborcze dla wyboru 
radnych do Rady Miasta Sulejówek. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sulejówek. 

§ 6. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, 
Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sulejówek oraz podaje do publicznej wiadomości 
poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Sulejówek. 

§ 7. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do wyborów 
zarządzanych po zakończeniu kadencji Rady Miasta Sulejówek wybranej w wyborach na lata 
2010 - 2014.  

2. Do nowych,  przedterminowych i uzupełniających wyborów do Rady Miasta 
Sulejówek przeprowadzonych w trakcie trwania kadencji, w czasie której uchwała weszła                
w życie, stosuje się dotychczasowy podział miasta na okręgi wyborcze. 

 
Przewodniczący  

Rady Miasta Sulejówek 
 

Adam Lesiński 
 

                                                           
1 zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26 poz.134, Nr 94 poz.550, Nr 102 
poz.588, Nr 134 poz.777, Nr 147 poz.881, Nr 149 poz.889, Nr 171 poz.1016 i Nr 217 poz.1281 oraz z 2012 r. 
poz.849. 



 
UZASADNIENIE  POPRAWKI  RADNYCH  DO  ZAŁĄCZNIKA 

DO  UCHWAŁY  W  SPRAWIE  PODZIAŁU  NA  OKRĘGI  WYBORCZE 
 
       Miasto Sulejówek od odrodzenia się samorządu w roku 1990 podzielone 
jest na okręgi wyborcze tylko jednomandatowe. W kadencjach  1990–1994,  
1994–1998  i  1998–2002  były 24, a po zmniejszeniu liczby radnych Rada 
Miasta jednogłośną uchwałą z 28 czerwca 2002 r. podzieliła Sulejówek na  
15 okręgów. Zgodnie z tym podziałem radni wybierani byli na trzy kadencje:  
2002–2006,  2006–2010  i  2010–2014.  Dotychczasowy ustabilizowany podział 
jest całkowicie zgodny z nowym Kodeksem wyborczym  i gdyby nie ustawowy 
nakaz uchwalenia do 1 listopada br. przez wszystkie gminy w kraju podziału  
na okręgi wyłącznie jednomandatowe  –  Rada Miasta Sulejówek w ogóle  
nie musiałaby podejmować nowej uchwały.        
 
       Kodeks wyborczy ustala następujące zasady podziału gminy na okręgi:   
       „Art. 417.  § 1. Okręg wyborczy obejmuje część obszaru gminy.(…)   
§ 4. W miastach przy tworzeniu okręgów wyborczych uwzględnia się utworzone 
jednostki pomocnicze.  
       Art. 418.  § 1. W każdym okręgu wyborczym tworzonym dla wyboru rady  
w gminie niebędącej miastem na prawach powiatu wybiera się 1 radnego.  
       Art. 419.  § 1. Podział gminy na okręgi wyborcze jest stały, z zastrzeżeniem 
art. 421. § 2. Podział na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę 
radnych wybieranych w każdym okręgu ustala, na wniosek wójta, rada gminy 
według  jednolitej normy przedstawicielstwa  obliczonej przez podzielenie liczby 
mieszkańców gminy przez liczbę radnych wybieranych do danej rady,  
z uwzględnieniem art. 417 i następujących zasad:  1)  ułamki liczby mandatów 
wybieranych w okręgu wyborczym równe lub większe od 1/2, jakie wynikają  
z zastosowania normy przedstawicielstwa, zaokrągla się w górę do liczby 
całkowitej;    
       Art. 420. § 1. 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 do publicznej 
wiadomości uchwały, o której mowa w art. 419”.  
 
       Państwowa Komisja Wyborcza w wytycznych z dnia 7 maja 2012 r. 
(Monitor Polski z 29 maja 2012 r. poz. 354)   podkreśliła dwie ważne zasady:  
       „4. Jeżeli dotychczasowy podział na okręgi wyborcze spełnia wymogi 
Kodeksu wyborczego, rada gminy może podjąć uchwałę w sprawie podziału 
gminy na okręgi wyborcze określającą  takie same granice okręgów wyborczych 
jak obowiązujące dotychczas.   5. Rada gminy dokonuje podziału gminy na 
okręgi wyborcze  wyłącznie na wniosek  właściwego wójta (burmistrza, 
prezydenta miasta). Jednakże  podział zawarty we wniosku nie jest wiążący dla 



rady.  Zmiany w podziale w stosunku do zaproponowanego we wniosku są zatem 
możliwe pod warunkiem, że ustalony podział na okręgi wyborcze odpowiada 
zasadom określnym w Kodeksie wyborczym”.    
       Z przepisów tych wynika, że podział gminy jest zgodny z prawem, gdy  
po przeliczeniu jednolitej normy przedstawicielstwa na liczbę mieszkańców 
okręgów – ułamek mandatu przypadający na każdy okręg jednomandatowy 
mieści się  w przedziale  od  0,50  do  1,49.  Obecny  podział Sulejówka spełnia 
ten warunek, ponieważ zgodnie z liczbą mieszkańców na dzień 30 września br. 
wszystkie ułamki  mieszczą się w  węższym przedziale  od  0,62  do  1,44.     
 
       Przepisy wprowadzające nowy Kodeks wyborczy dały gminom na 
uchwalenie podziału na okręgi dużo czasu, aż 15 miesięcy. Rada Miasta 
Sulejówek czekała na wniosek Burmistrza ponad rok. Projekt uchwały wpłynął 
11 września br., a następnie został uaktualniony zgodnie z liczbą mieszkańców 
na dzień 30 września br., czyli na koniec kwartału. Burmistrz zaproponował 
Radzie Miasta nie wprowadzenie korekt w ustabilizowanym i dobrze 
sprawdzającym się podziale istniejącym od dziesięciu lat, lecz w praktyce  
uchwalenie podziału całkiem nowego.  Taki kierunek uchwały nie jest 
obowiązkiem wynikającym z Kodeksu wyborczego, jest natomiast niezgodny  
z duchem wytycznych Państwowej Komisji Wyborczej.   
       Ideą projektu Burmistrza jest zawężenie granic ułamków mandatów do 
przedziału  od  0,71  do  1,10.  Według radnych zbliżanie za wszelką cenę 
ułamków mandatów do wielkości 1,00 nie ma żadnych podstaw prawnych, 
ponieważ Kodeks wyborczy ustala, że  warunek jednolitej normy 
przedstawicielstwa spełnia każdy ułamek mandatu mieszczący się w przedziale 
od 0,50 do 1,49.  Arytmetyczne zrównanie na siłę liczebności okręgów 
nastąpiłoby kosztem naruszenia wewnętrznych granic oraz zerwania więzi 
naturalnych wspólnot mieszkańców poszczególnych części Miasta Sulejówek.  
Projekt uwzględniający wyłącznie liczbę mieszkańców jest niezgodny z duchem 
art. 417 Kodeksu wyborczego. Co prawda w Sulejówku obecnie nie istnieją 
formalnie jednostki pomocnicze, ale nie wolno lekceważyć jego tradycji i 
rozwoju dawnych odrębnych miejscowości. Dotychczasowy podział na okręgi 
gwarantuje, że własnego radnego na pewno mają mieszkańcy każdej z jednostek 
na obrzeżach Miasta. Zgodnie z ruchem wskazówek zegara są to:  a) Plac 
Czarnieckiego,  b) Miłosna Północ, tzw. osiedle za Długą,  c) Zorza z Długą 
Szlachecką,  d) Żurawka,  e) Ratajewo,  f) Szkopówka z Wolą Grzybowską.     
 
       W ciągu dekady 2002–2012 liczba mieszkańców Miasta Sulejówek 
zwiększyła się o około 7,5%. Sytuacja demograficzna poszczególnych okręgów 
wyborczych była jednak różna. Najbardziej wzrosły liczebnie trzy okręgi 
mieszkaniowego inwestowania jednorodzinnego:  26,7% – nr 11 (Zorza z Długą 
Szlachecką), 25,1% – nr 13 (Żurawka),  22,3% – nr 1 (Ratajewo).  W przedziale 
10–20% wzrosły cztery okręgi: nr 2 (Szkopówka z Wolą Grzybowską),  



nr 9 (Miłosna Północ), nr 10 (Miłosna Centrum), nr 14 (Sulejówek Południe).  
W przedziale 0–10% wzrosło sześć okręgów: nr 3 (Sulejówek Centrum),  
nr 4 (Sulejówek Północ), nr 6 (Sulejówek Północ), nr 8 (Miłosna Centrum),  
nr 12 (Miłosna Centrum), nr 15 (Sulejówek Centrum). Dwa okręgi zanotowały 
niewielki spadek liczby mieszkańców: nr 5 (Plac Czarnieckiego) i nr 7 (Miłosna 
Centrum).  Projektując okręgi na następne kadencje trzeba uwzględniać również 
nadchodzące zmiany demograficzne, związane z realnymi lokalizacjami 
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego:  a) Plac Czarnieckiego, dwa 
tereny przylegające do obecnego osiedla:  Wojskowej Agencji Mieszkaniowej 
oraz Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej.  b) Działka 
przy ul. Krasińskiego naprzeciwko stadionu.  c) Błonia przy Alei Piłsudskiego.  
d) Działka u zbiegu Alei Piłsudskiego i ul. Wspólnej.                  
 
       Projekt nowego podziału na okręgi wniesiony przez Burmistrza zawiera 
kilka poważnych błędów:   a)  Naruszenie historycznej granicy między 
Sulejówkiem a Cechówką/Miłosną na skraju Glinianek wzdłuż ul. Krasińskiego, 
gdzie przebiegają granice obwodów pocztowych, szkolnych, parafii, obrębów 
geodezyjnych, jednostek planu zagospodarowania przestrzennego (obecnie to 
granica między okręgami nr 6 a 7).  b) Naruszenie historycznej granicy gruntów 
między dawnymi wsiami Żwir/Ratajewo i Żurawka (obecnie to granica między 
okręgami nr 1 a 14/13).  c) Rozcięcie mającej stuletnie tradycje wspólnoty 
mieszkańców Żurawki przy ul. Czynu Społecznego (obecnie to okręg nr 13).   
d) Rozcięcie na północy Miłosny wspólnoty mieszkańców tzw. osiedla za Długą 
(obecnie to okręg nr 9).  e) Sztuczne doliczenie mieszkańców trójkąta na zachód 
od Alei Piłsudskiego, między torami PKP a ul. Okuniewską, do okręgu na 
odległym pl. Czarnieckiego. Wymienione błędy czynią projekt Burmistrza 
niemożliwym do uchwalenia, a ponieważ układanka okręgów stanowi całość  
– niemożliwe jest także wnoszenie do niego szczegółowych poprawek.   
 
       Radni wnoszą do załącznika do uchwały jedną zbiorczą poprawkę idącą 
najdalej i nadającą mu nowe brzmienie. Jej ideą jest podjęcie przez Radę Miasta 
Sulejówek uchwały najprostszej, zgodnej z wytycznymi Państwowej Komisji 
Wyborczej – czyli oparcie się na  istniejącym dotychczas podziale na 15 
okręgów jednomandatowych, z wprowadzeniem jedynie trzech minimalnych 
korekt granic.  Ich celem jest zmniejszenie rozwarcia ułamków mandatów,  
z obecnego przedziału  od  0,62  do  1,44  do nieco węższego przedziału   
od  0,66 do 1,39.  Te trzy minimalne korekty to:             

a) Przeniesienie domków nauczycielskich przy Zespole Szkół nr 2  
na ul. Okuniewskiej (oraz leśniczówki w poligonie) z okręgu nr 5 (Plac  
Czarnieckiego) do najmniejszego okręgu nr 4 (Sulejówek Północ). Mimo 
terytorialnej bliskości, domki nauczycielskie nie są w żaden sposób powiązane 
ani infrastrukturalnie, ani społecznie z osiedlem wojskowym.                        



       b) Przesunięcie bardziej na południe granicy między okręgami nr 14 i nr 13. 
Dziesięć lat temu została ona ustalona na linii energetycznej, która wtedy 
przebiegała pustymi polami, a dzisiaj znajduje się w ulicy Stefana Batorego  
i rozcina inne nowo wytyczone i zabudowywane ulice (np. Chodkiewicza, 
Starzyńskiego, Szymanowskiego, a także Przejazd i Żeromskiego). Dzięki tej 
korekcie wszystkie nowe ulice na dawnych polach na północ od Żurawki znajdą 
się nierozcięte w okręgu nr 14, a Żurawka wzdłuż ul. Czynu Społecznego 
pozostanie nierozcięta w okręgu nr 13. Ułamek mandatu przypadający na okręg 
nr 14 zwiększy się z 0,94 do 1,00, a ułamek przypadający na okręg nr 13 
zmniejszy się z 1,44 do 1,39. Ta zmiana ma wielkie znaczenie dla stabilizacji 
podziału, ponieważ gdyby w niedalekiej przyszłości ułamek mandatu 
największego okręgu nr 13 przekroczył 1,49  –  przed wyborami zmiana 
zostałaby nakazana w trybie pilnym przez Komisarza Wyborczego w Siedlcach.    
       c)  Przeniesienie obecnie niezamieszkanych, ale przewidzianych pod 
mieszkaniowe budownictwo wielorodzinne Błoń z dużego okręgu nr 2 o ułamku 
mandatu 1,31 do małego okręgu nr 1 o ułamku mandatu 0,83.  
  
Liczebność uchwalonych na nowo okręgów wg stanu na 30 września 2012 r. 
Kodeks wyborczy ustala, że warunek jednolitej normy przedstawicielstwa   

spełnia każdy ułamek mandatu mieszczący się w przedziale od 0,50 do 1,49.  
 

          NUMER  OKRĘGU    
     I  JEGO  LOKALIZACJA  

       LICZBA 
MIESZKAŃCÓW 

   UŁAMEK   
  MANDATU 

    1  –  Ratajewo            1043              0,83 
    2  –  Szkopówka  z  Wolą G.            1652         1,31 
    3  –  Sulejówek  Centrum            1556                    1,24  
    4  –  Sulejówek  Północ              820         0,66  
    5  –  Plac Czarnieckiego              897          0,72 
    6  –  Sulejówek  Północ            1047                      0,83 
    7  –  Miłosna  Centrum            1073          0,85 
    8  –  Miłosna  Centrum            1487          1,18  
    9  –  Miłosna  Północ            1471         1,17 
  10  –  Miłosna  Centrum              986     0,78 
  11  –  Zorza  z  Długą Szlach.            1475            1,17  
  12  –  Miłosna  Centrum             1235                   0,98 
  13  –  Żurawka            1750         1,39 
  14  –  Sulejówek  Południe            1254         1,00 
  15  –  Sulejówek  Centrum             1116         0,89 
            MIASTO  RAZEM           18862       15,00 
 



 
       Dodatkowe wyjaśnienie dotyczące pary okręgów nr 1 i nr 13  
 
       Całe południe Miasta Sulejówek, czyli dwa największe obszarowo okręgi  
nr 1 (Ratajewo) oraz nr 13 (Żurawka) według stanu na 30 września br. mają 
łącznie 2793 mieszkańców i arytmetycznie przypada na nie 2,22 mandatu, czyli 
średnio na każdy z tych okręgów przypada ułamek 1,11 mandatu, blisko ideału 
1,00.  Dlatego propozycja załącznika do uchwały wniesiona przez radnych 
traktuje ten obszar łącznie bardzo precyzyjnie i uczciwie – powinien mieć  
2 mandaty i tyle ma. Problem nierówności obu wspomnianych okręgów jest 
pozorny i polega na podzieleniu południowego obszaru Miasta Sulejówek nie 
sztucznie na pół, lecz zgodnie z historyczną granicą gruntów dawnej wsi 
Żwir/Ratajewo i dawnej wsi Żurawka (zaznaczonych na przedstawionej 
pomocniczej mapce). Ukształtowanych tam naturalnych wspólnot mieszkańców 
nie można dowolnie przerzucać zza biurka jednym uderzeniem klawiszy w 
kalkulatorze. To właśnie szacunek dla stuletnich tradycji dawnych miejscowości 
wchodzących obecnie w skład Miasta Sulejówek powoduje podział 
południowego obszaru nie na dwa zrównane arytmetycznie okręgi z ułamkami 
mandatów po 1,11, lecz na historyczne Ratajewo z ułamkiem mandatu  0,83  i  
historyczną Żurawkę z ułamkiem mandatu  1,39.    

 



Załącznik  do  UCHWAŁY  Nr  XXXII/249/2012  
RADY  MIASTA  SULEJÓWEK  z  dnia  25  października  2012  r.  

   
PODZIAŁ MIASTA SULEJÓWEK NA  15  OKRĘGÓW WYBORCZYCH 

DO  RADY  MIASTA  SULEJÓWEK  –  ICH  NUMERY  I  GRANICE  
ORAZ  LICZBA  RADNYCH  WYBIERANYCH W  KAŻDYM OKRĘGU 
                      
OKRĘG  WYBORCZY  NR  1   –   wybierany  jest  1  radny   
 
Aleja Piłsudskiego  nr. nieparzyste od 35 do końca   
i  nr. parzyste od 94 do końca         
Czereśniowa   
Czynu Społecznego  nr. nieparzyste od 223 do końca    
i  nr. parzyste od 208 do końca    
Drobiarska    
Gwarna    
Hotelowa    
Jana III Sobieskiego  nr. nieparzyste od 133 do końca   
i  nr. parzyste od 94 do końca     
Kasprowicza  nr. nieparzyste od 29 do końca  i  nr. parzyste od 36 do końca   
Kasztanowa   
Kolbego   
Konwaliowa   
Krasickiego  nr. nieparzyste od 75 do końca  i  nr. parzyste od 38 do końca   
Krzywa   
Leszczynowa   
Malinowa   
Mariańska   
Miodowa   
Piaskowa  nr. nieparzyste od 1 do końca    
Podleśna  
Poziomkowa  
Rataja   
Różana   
Rzemieślnicza   
Sasankowa   
Szklarniowa  nr. nieparzyste od 17 do końca  i  nr. parzyste od 32 do końca    
Trakt Brzeski  nr. parzyste od 52 do końca    
Truskawkowa   
Wodociągowa  nr. nieparzyste od 1 do końca 
Żeromskiego  nr. nieparzyste od 77 do końca  i  nr. parzyste od 64 do końca   
    
 



 
OKRĘG  WYBORCZY  NR  2   –   wybierany  jest  1  radny   
 
1 Armii Wojska Polskiego   
11 Listopada  nr. nieparzyste od 141 do końca  i  nr. parzyste od 130 do końca    
Aleja Piłsudskiego  nr. parzyste od 12 do 92   
Broniewskiego    
Dworcowa  nr. nieparzyste od 109 do końca     
Grottgera    
Idzikowskiego  nr. nieparzyste od 11 do końca  i  nr. parzyste od 12 do końca     
Jasna    
Królewska    
Matejki    
Mieszka I   
Moraczewskiego    
Orla    
Paderewskiego  nr. nieparzyste od 79 do końca       
Piękna    
Puszkina    
Sosnowa    
Świętojańska    
Wiosenna    
Wiśniowa    
Wodociągowa  nr. parzyste od 2 do końca       
Wrzosowa    
Wspólna    
Żwirowa   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
OKRĘG  WYBORCZY  NR   3   –   wybierany  jest  1  radny   
 
11 Listopada  nr. nieparzyste od 97 do 139  i  nr. parzyste od 86 do 128   
Aleja Piłsudskiego  nr. nieparzyste od 11 do 33   
Bogusławskiego  nr. nieparzyste od 21 do końca  i  nr. parzyste od 6 do końca     
Dojazdowa    
Dworcowa  nr. nieparzyste od 73 do 107    
Harcerska    
Idzikowskiego  bloki nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9A   
i nr. nieparzyste od 1A do 7B    
Jana III Sobieskiego  nr. parzyste od 80 do 92    
Kasprowicza  nr. nieparzyste od 1 do 27  i  nr. parzyste od 2 do 34    
Krasickiego  nr. nieparzyste od 15 do 41  i  nr. parzyste od 14 do 36    
Kruczkowskiego  nr. nieparzyste od 55 do końca  i  nr. parzyste od 52 do końca     
Kwiatowa    
Legionów    
Moniuszki  nr. nieparzyste od 9 do końca  i  nr. parzyste od 16 do końca     
Oleandrów    
Osiedlowa    
Paderewskiego  nr. nieparzyste od 35 do 77  i  nr. parzyste od 68 do 100      
Piaskowa  nr. parzyste od 2 do końca     
Pierwszej Kadrowej    
Prusa    
Żeromskiego  nr. parzyste od 2 do 32     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
OKRĘG  WYBORCZY  NR  4   –   wybierany  jest  1  radny   
 
15 Sierpnia    
Aleja Piłsudskiego  nr. nieparzyste od 1 do 9  i  nr. parzyste od 2 do 10    
Dębowa    
Kombatantów  nr. parzyste od 58 do końca     
Kormoranów    
Krucza    
Ogińskiego  nr. nieparzyste od 1 do końca  i  nr. parzyste od 2 do 6    
Okuniewska  nr. nieparzyste od 31 do końca  i  nr. parzyste od 2 do końca     
Piastowska    
Plater    
Pocztowa    
Poniatowskiego  nr. nieparzyste od 1 do 7    
Przechodnia    
Ptasia    
Pułaskiego    
Reymonta  nr. nieparzyste od 59 do końca  i  nr. parzyste od 26 do końca     
Rodziewiczówny    
Skłodowskiej-Curie    
Wiejska    
Wrońskiego     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
OKRĘG  WYBORCZY  NR  5   –   wybierany  jest  1  radny   
    
Plac Czarnieckiego    
Poligonowa    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
OKRĘG  WYBORCZY  NR  6   –   wybierany  jest  1  radny   
 

Akacjowa    
Brzozowa    
Dąbrówki   
Fredry    
Gdańska    
Jodłowa    
Kołłątaja    
Kombatantów  nr. parzyste od 2 do 56    
Lipowa    
Ludowa    
Niemcewicza    
Ogińskiego  nr. parzyste od 6a do 22    
Okuniewska  nr. nieparzyste od 1 do 29    
Poniatowskiego  nr. nieparzyste od 9 do końca  i  nr. parzyste od 2 do końca     
Poprzeczna    
Reja    
Reymonta  nr. nieparzyste od 1 do 57  i  nr. parzyste od 2 do 24    
Słoneczna    
Topolowa    
Zaciszna    
Zawiszy    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
OKRĘG  WYBORCZY  NR  7    –   wybierany  jest  1  radny   
 

3 Maja  nr. nieparzyste od 1 do 29  i  nr. parzyste od 2 do 46     
Armii Krajowej  nr. nieparzyste od 1 do 37     
Bema  nr. nieparzyste od 1 do 11  i  nr. parzyste 2E i 2H      
Głowackiego  nr. nieparzyste od 1 do 27  i  nr. parzyste od 2 do 38     
Konarskiego  nr. nieparzyste od 1 do 7  i  nr. parzyste od 2 do 12     
Krótka    
Małachowskiego    
Niecała    
Niemojewskiego  nr. nieparzyste od 1 do 37  i  nr. parzyste od 2 do 28     
Orzeszkowej  nr. nieparzyste od 1 do 17  i  nr. parzyste od 2 do 12     
Przybyszewskiego  nr. parzyste od 2 do 12     
Rejtana     
Staszica     
Szosowa  nr. nieparzyste od 1 do końca      
Świętochowskiego  nr. nieparzyste od 1 do 31  i  nr. parzyste od 2 do 38     
Wyspiańskiego    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
OKRĘG  WYBORCZY  NR  8   –   wybierany  jest  1  radny   
 

3 Maja  nr. nieparzyste od 31 do 79  i  nr. parzyste od 48 do 100   
Armii Krajowej  nr. nieparzyste od 39 do 87   
Baryłki    
Cieplaka    
Dąbrowskiego  nr. nieparzyste od 1 do 21  i  nr. parzyste od 2 do 20  
Jagiellońska    
Łukasińskiego  nr. parzyste od 2 do 20   
Niemojewskiego  nr. nieparzyste od 29 do 69  i  nr. parzyste od 30 do 68    
Nowa  nr. nieparzyste od 1 do 5  i  nr. parzyste od 2 do 10   
Orzeszkowej  nr. nieparzyste od 19 do końca  i  nr. parzyste od 14 do końca   
Przybyszewskiego  nr. nieparzyste od 1 do 7    
Sejmowa  nr. nieparzyste od 1 do 19  i  nr. parzyste od 2 do 20  
Spacerowa    
Szekspira  nr. nieparzyste od 1 do 9  i  nr. parzyste od 2 do 14     
Szosowa  nr. parzyste od 2 do 30   
Świętochowskiego  nr. nieparzyste od 33 do 71B  i  nr. parzyste od 40 do 76   
Tuwima  nr. nieparzyste od 1 do 11  i  nr. parzyste od 2 do 10   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
OKRĘG  WYBORCZY  NR  9   –   wybierany  jest  1  radny   
 

3 Maja  nr. nieparzyste od 81 do końca  i  nr. parzyste od 102 do końca     
Armii Krajowej  nr. nieparzyste od 89 do końca  i  nr. parzyste od 96 do końca   
Chopina  nr. nieparzyste od 43 do końca  i  nr. parzyste od 42 do końca   
Długa     
Grzybowa    
Jagodowa    
Jałowcowa     
Klonowa    
Leśna    
Łomżyńska    
Łukasińskiego  nr. nieparzyste od 1 do 25   
Mazowiecka     
Miła    
Mińska  nr. nieparzyste od 1 do końca  i  nr. parzyste od 2 do 16   
Niemojewskiego  nr. nieparzyste od 71 do końca i   nr. parzyste od 70 do końca   
Nowa  nr nieparzysty 7  i  nr. parzyste od 12 do końca   
Partyzantów    
Pogodna    
Sejmowa  nr. nieparzyste od 21 do końca  i  nr. parzyste od 22 do końca   
Słowackiego  nr. nieparzyste od 53 do końca  i  nr. parzyste od 50 do końca    
Szosowa  nr. parzyste od 32 do końca   
Świerkowa   
Świętochowskiego  nr. nieparzyste od 73 do końca  i  nr. parzyste od 78 do 
końca    
Torfowa    
Tramwajowa     
Wąska  nr. nieparzyste od 1 do 11  i  nr. parzyste od 2 do 12  
Wierzbowa    
Zielona        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
OKRĘG  WYBORCZY  NR  10   –   wybierany  jest  1  radny   
 

15 Września     
Armii Krajowej  nr. parzyste od 42 do 94   
Chopina  nr. nieparzyste od 13 do 41  i  nr. parzyste od 8 do 40    
Dąbrowskiego  nr. nieparzyste od 23 do końca  i  nr. parzyste od 22 do końca    
Łukasińskiego  nr. nieparzyste od 27 do końca  i  nr. parzyste od 22 do końca    
Mickiewicza  nr. nieparzyste od 5 do końca  i  nr. parzyste od 6 do końca   
Miedziana    
Mińska  nr. parzyste od 18 do końca    
Narutowicza  nr. nieparzyste od 29 do 31   
Południowa  nr. nieparzyste od 9 do końca     
Przybyszewskiego  nr. nieparzyste od 9 do końca    
Słowackiego  nr. nieparzyste od 7 do 51  i  nr. parzyste od 10 do 48    
Solskiego      
Stalowa    
Szekspira  nr. nieparzyste od 11 do końca  i  nr. parzyste od 16 do końca    
Tetmajera  nr. nieparzyste od 13 do końca  i  nr. parzyste od 16 do końca    
Tuwima  nr. nieparzyste od 13 do końca  i  nr. parzyste od 12 do końca   
Wąska  nr. nieparzyste od 13 do końca  i  nr. parzyste od 14 do końca    
Wyzwolenia  nr. nieparzyste od 1 do 5  i  nr. parzyste od 2 do 6  
Żelazna  nr. nieparzyste od 1 do końca  i  nr. parzyste od 2 do 32   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
OKRĘG  WYBORCZY  NR  11   –   wybierany  jest  1  radny   
 

Bydgoska    
Chełmska    
Cicha    
Grabińska    
Grunwaldzka     
Helska  
Kielecka    
Koszalińska    
Krakowska    
Kraszewskiego  nr. nieparzyste od 15 do końca  i  nr. parzyste od 40 do końca    
Lubelska    
Magnoliowa    
Magnuszewska    
Narutowicza  nr. nieparzyste od 33 do końca  i  nr. parzyste od 28 do końca    
Norwida    
Olsztyńska    
Opolska    
Płocka    
Polna    
Południowa  nr. nieparzyste od 1 do 7  i  nr. parzyste od 2 do końca      
Poznańska    
Sandomierska     
Sienkiewicza    
Szczecińska    
Warecka    
Wilsona  nr. parzyste od 2 do końca     
Wrocławska    
Wyzwolenia  nr. nieparzyste od 7 do końca  i  nr. parzyste od 8 do końca       
Zamojska    
Żelazna  nr. parzyste od 34 do końca      
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
OKRĘG  WYBORCZY  NR  12   –   wybierany  jest  1  radny   
 

Armii Krajowej  nr. parzyste od 2 do 40     
Bema  nr. nieparzyste od 13 do końca  i  nr. parzyste od 2 do końca bez 2E i 2H     
Chopina  nr. nieparzyste od 1 do 11  i  nr. parzyste od 2 do 6     
Głowackiego  nr. nieparzyste od 29 do końca  i  nr. parzyste od 40 do końca       
Hallera    
Kilińskiego    
Kochanowskiego    
Konarskiego  nr. nieparzyste od 9 do końca      
Konopnickiej    
Kopernika   
Kraszewskiego  nr. nieparzyste od 1 do 13  i  nr. parzyste od 2 do 38    
Księdza Ignacego Skorupki    
Mickiewicza  nr. nieparzyste od 1 do 3  i  nr. parzyste od 2 do 4    
Nałkowskiej   
Narutowicza  nr. nieparzyste od 1 do 27  i  nr. parzyste od 2 do 26     
Przybyszewskiego  nr. parzyste od 14 do końca   
Słowackiego  nr. nieparzyste od 1 do 5  i  nr. parzyste od 2 do 8    
Szaserów   
Tetmajera  nr. nieparzyste od 1 do 11  i  nr. parzyste od 2 do 14     
Wilsona  nr. nieparzyste od 1 do końca      
Zelwerowicza    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
OKRĘG  WYBORCZY  NR  13   –   wybierany  jest  1  radny   
 

Andersa   
Asfaltowa    
Bagno   
Berlinga   
Brzezińska   
Czynu Społecznego  nr. nieparzyste od 1 do 221  i  nr. parzyste od 2 do 202    
Dąbka   
Dobrzańskiego   
Francuska   
Graniczna  
Grudzińskiego   
Jaśminowa   
Kleeberga   
Kolejowa      
Kutrzeby   
Lema   
Łąkowa   
Maczka   
Maków Polnych  
Małego Księcia   
Ogrodnicza   
Okrzei   
Olszyny   
Przejazd  nr. nieparzyste od 1 do końca     
Sielankowa  
Sosabowskiego   
Starych Dębów      
Sucharskiego   
Szklarniowa  nr. nieparzyste od 1 do 15  i  nr. parzyste od 2 do 30     
Tęczowa   
Trakt Brzeski  nr. parzyste od 2 do 50     
Traugutta   
Wenecka       
  
 
 
 
 
 
 



 
OKRĘG  WYBORCZY  NR  14   –   wybierany  jest  1  radny   
 

11 Listopada  nr. nieparzyste od 1 do 37  i  nr. parzyste od 2 do 34   
Baczyńskiego    
Batorego   
Chełmońskiego    
Chodkiewicza   
Dworcowa  nr. nieparzyste od 1 do 31A    
Dzielna   
Grabskiego  nr. nieparzyste od 37 do końca  i  nr. parzyste od 28 do końca     
Iwaszkiewicza   
Jana III Sobieskiego  nr. nieparzyste od 1 do 131A  i  nr. parzyste od 2 do 36    
Kardynała Wyszyńskiego   
Kossaka   
Kościuszki  nr. nieparzyste od 1 do końca  i  nr. parzyste od 14 do końca      
Krasickiego  nr. nieparzyste od 43 do 73     
Kruczkowskiego  nr. nieparzyste od 1 do 13  i  nr. parzyste od 2 do 16    
Ks. Korysia   
Ks. Twardowskiego   
Nowotki   
Przejazd  nr. parzyste od 2 do końca      
Przybosia   
Sikorskiego  
Starzyńskiego  
Szymanowskiego    
Żeromskiego  nr. nieparzyste od 41 do 75  i  nr. parzyste od 34 do 62    
Żurawska      
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
OKRĘG  WYBORCZY  NR  15   –   wybierany  jest  1  radny   
 

11 Listopada  nr. nieparzyste od 39 do 95  i  nr. parzyste od 36 do 84      
Bogusławskiego  nr. nieparzyste od 1 do 19  i  nr. parzyste od 2 do 4     
Dworcowa  nr. nieparzyste od 33 do 71     
Grabskiego  nr. nieparzyste od 1 do 35  i  nr. parzyste od 2 do 26     
Jana III Sobieskiego  nr. parzyste od 38 do 78      
Jedności   
Kościuszki  nr. parzyste od 2 do 12     
Kruczkowskiego  nr. nieparzyste od 15 do 53  i  nr. parzyste od 18 do 50    
Łączna   
Młodości   
Mokra   
Moniuszki  nr. nieparzyste od 1 do 7B  i  nr. parzyste od 2 do 14A    
Mysia   
Okulickiego   
Paca   
Paderewskiego  nr. nieparzyste od 1 do 33  i  nr. parzyste od 2 do 66    
Prosta   
Szkolna   
Żeromskiego  nr. nieparzyste od 1 do 39    

 




