
Informacja
Wójta Gminy Polanka Wielka
z dnia 02 września 2014 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji 
o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych

wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie
gminnej (miejskiej, powiatowej, wojewódzkiej) komisji wyborczej dla wyborów

do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st.
Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,

Na podstawie  art.  422   ustawy  z  dnia  5  stycznia  2011  roku  –  Kodeks  wyborczy
(Dz.  U.  Nr  21,  poz.  112  z  późn.  zm.1)  w  związku  z  rozporządzeniem  Prezesa  Rady  Ministrów
z dnia 20 sierpnia 2014 r.  w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów,  sejmików
województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
(Dz. U. poz. 1134), podaję do wiadomości publicznej informację o okręgach wyborczych, ich granicach
i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie
Gminnej Komisji Wyborczej w Polance Wielkiej w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień
16 listopada 2014 roku.

Numer
okręgu

wyborczego
Granice okręgu wyborczego

Ilość radnych
wybieranych

w okręgu
wyborczym

1
ul.  Brzozowa,  ul.  Stawowa  od  nr  75  do  końca  nieparzyste  i  od  nr  84
do końca parzyste, ul. Środkowa  

1

2
ul.  Graniczna, ul. Stawowa od nr 1-73 nieparzyste  i od nr 2-82 parzyste,
ul. Kasztanowa od nr 79 do końca nieparzyste i od nr 74 do końca parzyste

1

3
ul. Kasztanowa od nr 1-77 nieparzyste i od nr 2-72 parzyste, ul. Pałacowa,
ul. Rolna, ul. Spacerowa, ul. Spółdzielcza

1

4
ul.  Zatorska  od  nr  1-81  nieparzyste  i  od  nr  2-28  parzyste,  ul.  Wspólna,
ul. Ogrodowa od nr 1-35 nieparzyste i od nr  2-32 parzyste, ul. Kościelna

1

5
ul. Zatorska od nr 83 do końca nieparzyste i od nr 30 do końca parzyste,
ul. Ogrodowa od nr 37 do końca nieparzyste i od nr 34 do końca parzyste,
ul. Łąkowa 

1

6 ul. Słoneczna 1

7
ul.  Jodłowa,  ul.  Polna,  ul.  Świerkowa,  ul.  Południowa  1-71  nieparzyste
i od nr 2-52 parzyste

1

8
ul.  Krótka,  ul.  Stroma,  ul.  Południowa  od  nr  73  do  końca  nieparzyste
i od nr 54 do końca parzyste  

1

9
ul.  Cicha,  ul.  Długa  od  nr  1-55  nieparzyste  i  od  nr  2-28  parzyste,  
ul. Północna 1-37 nieparzyste i od nr 2-60 parzyste  

1

10
ul.  Długa od nr  57-83 nieparzyste  i  od nr  30-60 parzyste,  ul.  Owocowa,
ul. Północna od nr 39 do końca nieparzyste  i od nr 62 do końca parzyste 

1

11
ul.  Lipowa  od  nr  1-19  nieparzyste  i  od  nr  2-14  parzyste,  ul.  Nowa,
ul. Pasternik, ul. Szczytowa, ul. Wiśniowa

1

12
ul. Długa 85-173 nieparzyste i od nr 62-158 parzyste, ul. Lipowa od nr 21
do  końca  nieparzyste  i  od  nr  16  do  końca  parzyste,  ul.  Sportowa,  
ul. Miodowa od nr 1-9 nieparzyste i od nr 2-6 parzyste

1

13
ul.  Długa  175-253  nieparzyste  i  od  nr  160-264  parzyste,  ul.  Różana,  
ul. Wąska                

1

14
ul. Leśna, ul. Miodowa od nr 11 do końca nieparzyste i od nr 8 do końca
parzyste, ul. Leszczynowa

1

15
ul. Długa od nr 255 do końca nieparzyste i od nr 266 do końca parzyste,  
ul. Orzechowa, ul. Leśników

1

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Polance Wielkiej mieści się w Urzędzie Gminy
Polanka Wielka, ul. Długa 61, tel. 33 84 88 008

Wójt Gminy
/-/ Mariusz Figura

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,  z  2012 r.  poz.  849,  951  i  1529
oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072.


