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Prezydenta miasta stołecznego Warszawy
z dnia 21 września 2018 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania
w mieście stołecznym Warszawie oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych,
w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku
Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku - Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) oraz uchwały Nr LXV/1776/2018 Rady m. st. Warszawy z dnia
19 kwietnia 2018 roku w sprawie podziału m.st. Warszawy na stałe obwody głosowania (z późn. zm.) i uchwały Nr LXXIII/1970/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018
roku w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, a także ustalenia ich numerów,
granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku, podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania
w mieście stołecznym Warszawie oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic
m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.
Nr
obwodu

Granice obwodu

81

al. Niepodległości: 177, ul. Biały Kamień: cała, ul. G. Bruna: cała

82

ul. Akacjowa: cała, ul. J. Fałata: cała, ul. J. K. Chodkiewicza: cała, ul. Kielecka: 28-48 numery parzyste, 31-43 numery nieparzyste,
ul. Łowicka: 51-62, ul. Rakowiecka: 32A, 34-36 numery parzyste, 45-61 numery nieparzyste, ul. S. Żaryna: cała, ul. św. Andrzeja
Boboli: cała, ul. Żwirki i Wigury: 24-26 numery parzyste

83

ul. Chocimska: cała, ul. Humańska: cała, ul. Kujawska: cała, ul. Olszewska: 8, 7/9/11, ul. Puławska: 1-43 numery nieparzyste,
ul. Skolimowska: cała, ul. Słoneczna: cała, ul. Willowa: cała, ul. Wybieg: cała

84

ul. A. Grottgera: cała, ul. B. Smetany: cała, ul. Belwederska: 13, 17, 19, ul. Dworkowa: cała, ul. Morskie Oko: cała, ul. Pogodna: cała,
ul. Puławska: 46-80 numery parzyste, 49-61 numery nieparzyste, ul. Ursynowska: cała, ul. Wiktorska: 3-24

85

Siedziba obwodowej
komisji wyborczej
ul. G. Bruna 11
(Szkoła Podstawowa Nr 70
z Oddziałami Integracyjnymi im.
Bohaterów Monte Cassino)
ul. G. Bruna 11
(Szkoła Podstawowa Nr 70 z Oddziałami
Integracyjnymi im. Bohaterów Monte
Cassino)
ul. Chocimska 5
(Instytut Hematologii
i Transfuzjologii)
ul. A. Grottgera 22
(Szkoła Podstawowa Nr 98 z Oddziałami
Integracyjnymi im. Lucy Maud
Montgomery)

ul. Kazimierzowska 16
al. Niepodległości: 82-90 numery parzyste, ul. Kazimierzowska: 4-22 numery parzyste, ul. M. Bałuckiego: 3-12, ul. Olkuska: cała, (Szkoła Podstawowa Nr 157 im. Adama
Mickiewicza)
ul. Racławicka: 1-35 numery nieparzyste, ul. Szczekocińska: cała, ul. Tenisowa: cała

86

ul. Kazimierzowska 60
al. Niepodległości: 130-138 numery parzyste, ul. A. J. Madalińskiego: 38-52 numery parzyste, ul. Kazimierzowska: 53-65 numery
(Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i
nieparzyste, ul. Króżańska: 20, ul. Kwiatowa: 21-28, ul. L. Narbutta: 37-55/57 numery nieparzyste, ul. Ligocka: 2
Kosmetycznych Nr 22)

87

ul. A. J. Madalińskiego: 71-101A numery nieparzyste, 92-108 numery parzyste, ul. Balladyny: cała, ul. J. Dąbrowskiego: 73-75B
numery nieparzyste, 84, 84A, 86-118 numery parzyste, ul. Kielecka: 1-3 numery nieparzyste, ul. L. Narbutta: 82/84, 86, 83, ul. L.
Różyckiego: 5, ul. Łowicka: 6-12 numery parzyste, 14, 17, 22, 21-41 numery nieparzyste, 46-50 numery parzyste, ul. M. Karłowicza:
cała, ul. Wiktorska: 82-86 numery parzyste, ul. Wołoska: 80, 80A, 82-88B numery parzyste, 141A, ul. Wrotkowa: cała

88

al. Niepodległości: 118-124 numery parzyste, ul. A. J. Madalińskiego: 31-57 numery nieparzyste, ul. Falęcka: cała, ul. Kazimierzowska:
29-33 numery nieparzyste, 43, 45, 46-52, ul. Króżańska: 4-12 numery parzyste, ul. Kwiatowa: 1-16, ul. Lewicka: cała, ul. Olesińska:
cała, ul. Różana: 30-36 numery parzyste, 37-75

89

90

91

ul. A. J. Madalińskiego: 3-23A, ul. L. Narbutta: 1-31 numery nieparzyste, ul. Melsztyńska: cała, ul. Puławska: 24-30 numery parzyste,
ul. Sandomierska: 2-8 numery parzyste

ul. Łowicka 21
(Centrum "Łowicka" Dom Kultury
w Dzielnicy Mokotów
m.st. Warszawy)
ul. A. J. Madalińskiego 22
(XLII Liceum Ogólnokształcące im. Marii
Konopnickiej)
ul. A. J. Madalińskiego 22
(XLII Liceum Ogólnokształcące im. Marii
Konopnickiej)

ul. K. Komedy: cała, ul. Kazimierzowska: 62-76A numery parzyste, ul. L. Narbutta: 2-8 numery parzyste, 14-32 numery parzyste,
ul. Olszewska: 14/20, 17, 22, ul. Puławska: 2A-22 numery parzyste, ul. Rakowiecka: 2B, 2C, 15-33 numery nieparzyste, 1-9 numery
nieparzyste, ul. Sandomierska: 13-23, ul. Św. Szczepana: cała, ul. T. Rejtana: 2-6 numery parzyste,
3-17 numery nieparzyste, 14, 14A, ul. Starościńska: cała, ul. Wiśniowa: 36-63
al. Niepodległości: 127-165 numery nieparzyste, ul. A. J. Madalińskiego: 67-69A numery nieparzyste, 70-86 numery parzyste,
ul. Asfaltowa: cała, ul. J. Dąbrowskiego: 74-82G numery parzyste, 84B, ul. Kielecka: 2, 16-20 numery parzyste, 17-29A numery
nieparzyste, ul. L. Narbutta: 65-78A, ul. L. Różyckiego: 1, ul. Ligocka: 8, ul. Łowicka: 40-42B numery parzyste, ul. Łyżwiarska: cała.
ul. Opoczyńska: cała, ul. Rakowiecka: 26/30, 39A-43A numery nieparzyste

ul. L. Narbutta 14
(Szkoła Podstawowa Nr 85 im. Benito
Juareza)
ul. L. Narbutta 65/71
(LXVIII Liceum Ogólnokształcące im.
Tytusa Chałubińskiego)

Prezydent m.st. Warszawy
/ - / Hanna Gronkiewicz-Waltz
Uwaga
Wyborca niepełnosprawny może być dopisany do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania dostosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych,
na swój wniosek złożony w Urzędzie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy ul. Rakowiecka 25/27, parter, sala obsługi A, stanowisko nr 1,2,3, najpóźniej do dnia 16 października 2018 r.
Wyborcy niepełnosprawni, w celu złożenia wniosku o dopisanie do spisu mogą zamówić wizytę domową urzędnika dzwoniąc pod numer telefonu 22 443 63 80.
Wyborcy niepełnosprawni mogą również głosować korespondencyjnie, zgłoszenia przyjmowane są w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie – plac
Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, wejście B, pokój 42 (parter) od poniedziałku do piątku w godzinach: od 8.15 do 16.15 . Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego może
być dokonane ustnie, telefonicznie nr telefonu: 22 695-60-57, pisemnie, telefaksem na nr 22 695-61-36 lub w formie elektronicznej na adres: war-dyr@kbw.gov.pl W razie
wysłania dokumentów pocztą zwykłą o dotrzymaniu terminu rozstrzyga data wpływu zgłoszenia do Komisarza Wyborczego w Warszawie I w terminie do 8 października 2018 r.
Wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, mogą złożyć
wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przez pełnomocnika. Wniosek składa się w Urzędzie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy przy ul. Rakowieckiej 25/27,
sala A stanowisko:1,2,3, najpóźniej do dnia 12 października 2018 r. numer telefonu, pod którym można uzyskać dodatkowe informacje 22 443 62 58
Lokale obwodowych komisji wyborczych w dniu 21 października 2018 r. będą otwarte w godz. 700 - 2100
Lokale oznaczone symbolem

są lokalami dostosowanymi do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

Dodatkowe informacje na temat wyborów można uzyskać dzwoniąc na numer miejskiej infolinii 19115 czynnej całodobowo.
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Prezydenta miasta stołecznego Warszawy
z dnia 21 września 2018 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania
w mieście stołecznym Warszawie oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych,
w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku
Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku - Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) oraz uchwały Nr LXV/1776/2018 Rady m. st. Warszawy z dnia
19 kwietnia 2018 roku w sprawie podziału m.st. Warszawy na stałe obwody głosowania (z późn. zm.) i uchwały Nr LXXIII/1970/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018
roku w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, a także ustalenia ich numerów,
granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku, podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania
w mieście stołecznym Warszawie oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic
m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.
Nr
obwodu
92

Granice obwodu
ul. Belgijska: cała, ul. Boryszewska: strona parzysta: cała, ul. Puławska: 63-71 numery nieparzyste, ul. Wygoda: cała

ul. Rakowiecka 4
(Państwowy Instytut GeologicznyPaństwowy Instytut Badawczy)

93

ul. Rakowiecka: 4, ul. Stefana Batorego: cała

94

ul. Dożynkowa: cała, ul. Grażyny: cała, ul. J. Dąbrowskiego: 1-20A, 22-28 numery parzyste, ul. M. Bałuckiego: 18-27, 30-35,
ul. Odolańska: 3-23 numery nieparzyste, 6-20 numery parzyste, ul. Puławska: 34-44 numery parzyste, ul. Racławicka: 4-14 numery
parzyste, ul. Różana: 2-28 numery parzyste, 3-33 numery nieparzyste, ul. Wiśniowa: 11-19

95

al. Niepodległości: 92-112 numery parzyste, ul. Drużynowa: cała, ul. J. Dąbrowskiego: 21-67 numery nieparzyste, 32-72 numery
parzyste, ul. Kazimierzowska: 5-25 numery nieparzyste, 26-36 numery parzyste, ul. Odolańska: 22-58 numery parzyste, 33,
ul. Piłkarska: cała, ul. Racławicka: 22-30A numery parzyste, ul. Wiktorska: 27-55 numery nieparzyste, ul. Wiśniowa: 6/10, 7, 9

96

al. Niepodległości: 119-123 numery nieparzyste, ul. A. Kraushara: 1-3 numery nieparzyste, ul. J. Dąbrowskiego: 69-71B numery
nieparzyste, ul. Racławicka: 36-40 numery parzyste, ul. Wiktorska: 65-89 numery nieparzyste, 76-80 numery parzyste

97

ul. Gimnastyczna: cała, ul. J. Dąbrowskiego: 77-85 numery nieparzyste, 117, ul. Łowicka: 1-15 numery nieparzyste, 19, ul.
Maratońska: 4, ul. Oszczepników: cała, ul. Pływacka: cała, ul. Racławicka: 42-46 numery parzyste i 94-132 numery parzyste, ul.
Turystyczna: cała, ul. Wiktorska: 88-110 numery parzyste, 91-99 numery nieparzyste, ul. Wołoska: 70-78 numery parzyste

98
99

100

Siedziba obwodowej
komisji wyborczej
ul. Puławska 97
(Przedszkole Specjalne Nr 393)

ul. J. Dąbrowskiego 25
(Przedszkole Nr 142)
ul. Wiktorska 30/32
(VI Liceum Ogólnokształcące im.
Tadeusza Reytana)
ul. Wiktorska 73
(Szkoła Podstawowa Nr 69)

ul. Wiktorska 99
(XXVIII Liceum Ogólnokształcące im.
Jana Kochanowskiego)
ul. L. Narbutta 31
al. Niepodległości: 140-158 numery parzyste, ul. Kazimierzowska: 69-85 numery nieparzyste, ul. L. Narbutta: 38-60 numery parzyste,
(LXVIII Liceum Ogólnokształcące im.
ul. Rakowiecka: 22-24 numery parzyste, 39
Tytusa Chałubińskiego)
al. Niepodległości: 4, 9-21A numery nieparzyste, al. Wilanowska: 364-368C numery parzyste, ul. Domaniewska: 9-19A numery
al. Niepodległości 17
nieparzyste, ul. J. Kaczmarskiego 56 – 60A numery parzyste
(Przedszkole Nr 330 "Pod Modrzewiem")
al. Niepodległości 27
al. Niepodległości: 20-38 numery parzyste, ul. Bieżanowska: cała, ul. Broniwoja: cała, ul. Japońska: cała, ul. Ksawerów: 3-11, (Szkoła Podstawowa Nr 146 im. Janusza
Korczaka)
ul. Puławska: 152-178A numery parzyste, ul. W. Orkana: cała, ul. Wielicka: cała

101

al. Niepodległości 27
al. Niepodległości: 25-47 numery nieparzyste, ul. Domaniewska: 10-36B numery parzyste, ul. E. J. Abramowskiego: cała, ul. Filona: (Szkoła Podstawowa Nr 146 im. Janusza
cała, ul. J. Kaczmarskiego 72, ul. Konstruktorska: cała, ul. Ksawerów: 20-30, ul. M. Zdziechowskiego: cała, ul. Okęcka: cała,
Korczaka)
ul. Pęcherska: cała, ul. Racjonalizacji: cała, ul. Samochodowa: cała, ul. Sportowa: cała, ul. Suwak: cała

102

ul. Balonowa: cała, ul. Bełska: cała, ul. Głogowa: cała, ul. J. P. Woronicza: 29, 31, ul. Karolinki: cała, ul. Karwińska: cała,
ul. Miączyńska: 3-41 numery nieparzyste, 6-34 numery parzyste, ul. Miłobędzka: cała, ul. Olimpijska: cała, ul. Płatowcowa: cała,
ul. Racławicka: 95-105 numery nieparzyste, ul. Staszowska: cała, ul. Syryńska: cała, ul. Wołoska: 11-75 numery nieparzyste

103

al. Niepodległości: 67-75 numery nieparzyste, ul. A. Malczewskiego: 47-49 numery nieparzyste, ul. J. Kaczmarskiego: 61-75 numery
nieparzyste, 94-100 numery parzyste

ul. Bełska 1/3
(Zespół Szkół Nr 39 im. prof. Edmunda
Jankowskiego)
ul. Pułku AK „Baszta” 3
(Szkoła Podstawowa nr 119 im. 3
Berlińskiego Pułku Piechoty)

Prezydent m.st. Warszawy
/ - / Hanna Gronkiewicz-Waltz
Uwaga
Wyborca niepełnosprawny może być dopisany do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania dostosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych,
na swój wniosek złożony w Urzędzie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy ul. Rakowiecka 25/27, parter, sala obsługi A, stanowisko nr 1,2,3, najpóźniej do dnia 16 października 2018 r.
Wyborcy niepełnosprawni, w celu złożenia wniosku o dopisanie do spisu mogą zamówić wizytę domową urzędnika dzwoniąc pod numer telefonu 22 443 63 80.
Wyborcy niepełnosprawni mogą również głosować korespondencyjnie, zgłoszenia przyjmowane są w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie – plac
Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, wejście B, pokój 42 (parter) od poniedziałku do piątku w godzinach: od 8.15 do 16.15 . Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego może
być dokonane ustnie, telefonicznie nr telefonu: 22 695-60-57, pisemnie, telefaksem na nr 22 695-61-36 lub w formie elektronicznej na adres: war-dyr@kbw.gov.pl W razie
wysłania dokumentów pocztą zwykłą o dotrzymaniu terminu rozstrzyga data wpływu zgłoszenia do Komisarza Wyborczego w Warszawie I w terminie do 8 października 2018 r.
Wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, mogą złożyć
wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przez pełnomocnika. Wniosek składa się w Urzędzie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy przy ul. Rakowieckiej 25/27,
sala A stanowisko:1,2,3, najpóźniej do dnia 12 października 2018 r. numer telefonu, pod którym można uzyskać dodatkowe informacje 22 443 62 58
Lokale obwodowych komisji wyborczych w dniu 21 października 2018 r. będą otwarte w godz. 700 - 2100
Lokale oznaczone symbolem

są lokalami dostosowanymi do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

Dodatkowe informacje na temat wyborów można uzyskać dzwoniąc na numer miejskiej infolinii 19115 czynnej całodobowo.
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Prezydenta miasta stołecznego Warszawy
z dnia 21 września 2018 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania
w mieście stołecznym Warszawie oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych,
w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku
Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku - Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) oraz uchwały Nr LXV/1776/2018 Rady m. st. Warszawy z dnia
19 kwietnia 2018 roku w sprawie podziału m.st. Warszawy na stałe obwody głosowania (z późn. zm.) i uchwały Nr LXXIII/1970/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018
roku w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, a także ustalenia ich numerów,
granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku, podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania
w mieście stołecznym Warszawie oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic
m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.
Nr
obwodu

104

105

106

107

108

109

Siedziba obwodowej
komisji wyborczej

Granice obwodu

ul. J. Bytnara „Rudego” 19
ul. A. E. Odyńca: 67-73 numery nieparzyste, ul. Baboszewska: cała, ul. Bachmacka: cała, ul. J. Bytnara „Rudego”: 14-20 numery (Szkoła Podstawowa Nr 202 im. 34 Pułku
Strzelców Budziszyńskich)
parzyste, ul. M. Gandhiego: 19-27, ul. R. Tagore: 1-3 numery nieparzyste, ul. Wołoska 58/62
ul. Domaniewska 33
al. Wilanowska: 372, ul. Garażowa: cała, ul. J. Kaczmarskiego: 35, 37, 54, 54A, ul. Magazynowa: cała, ul. Premiera T. Arciszewskiego:
(Szkoła Podstawowa Nr 146 im. Janusza
cała, ul. Rodziny Hiszpańskich: cała ul. S. Bryły: 1-2
Korczaka)
ul. Domaniewska 33
ul. Domaniewska:
35-37
numery
nieparzyste,
ul. Marynarska:
strona
parzysta:
cała,
ul. S.
Bryły:
(Szkoła Podstawowa Nr 146 im. Janusza
3-10
Korczaka)
al. Niepodległości: 107-111 numery nieparzyste, ul. A. E. Odyńca: 57-65 numery nieparzyste, ul. F. Joliot-Curie: 17-19A numery
ul. M. Gandhiego 13
nieparzyste, 28-32 numery parzyste, ul. J. Bytnara „Rudego”: 2-4 numery parzyste, ul. M. Gandhiego: 3-14, ul. R. Tagore: 4-6 numery
(XLIII Liceum Ogólnokształcące im.
parzyste
Kazimierza Wielkiego)
al. Niepodległości: 64-78 numery parzyste, ul. A. E. Odyńca: 17-55 numery nieparzyste, ul. A. Malczewskiego: 24-38 numery parzyste,
ul. S. Goszczyńskiego 17A
ul. A. Wejnerta: 21-37 numery nieparzyste, 32-38 numery parzyste, ul. I. Krasickiego: 36-38 numery parzyste, 43-61 numery
(Przedszkole Nr 145 "Czterolistna
nieparzyste, ul. J. Czeczota: cała, ul. Pilicka: 29-35 numery nieparzyste, 40-62A numery parzyste, ul. S. Goszczyńskiego: 7-31 numery
Koniczynka")
nieparzyste, 14-40 numery parzyste, ul. Szarotki: 6-13
ul. F. Joliot-Curie 13
Al. Niepodległości: 103, al. Promienistych: cała, ul. A. Malczewskiego: 42, 44A, 48-52 numery parzyste, ul. F. Joliot-Curie: 5-13 numery (Zespół Szkół Nr 3 im. 2 Armii Wojska
Polskiego)
nieparzyste, 24-26 numery parzyste, ul. J. Bytnara „Rudego”: 3-19 numery nieparzyste, ul. Pułku AK „Baszta”: 2-4A numery parzyste

110

ul. Bukietowa: cała, ul. F. Joliot-Curie: 2-18 numery parzyste, ul. J. P. Woronicza: 15, 17, 30B, 34-42 numery parzyste, ul. O. Kolberga:
cała

111

al. Niepodległości: 46-62 numery parzyste, ul. A. Malczewskiego: 17-41 numery nieparzyste, ul. A. Naruszewicza: 13, 16-26, 27, 30,
ul. A. Wejnerta: 12-28A numery parzyste, 15-19A numery nieparzyste, ul. I. Krasickiego: 3-37 numery nieparzyste, ul. J. P. Woronicza:
10-20 numery parzyste, ul. Pilicka: 3-27 numery nieparzyste, 2-36 numery parzyste, ul. Puławska: 134-142 numery parzyste, ul. T.
Lenartowicza: 9-27 numery nieparzyste, 16-34 numery parzyste

ul. F. Joliot-Curie 14
(XLIX Liceum Ogólnokształcące z
Oddziałami Dwujęzycznymi im. Johanna
Wolfganga Goethego)

ul. T. Lenartowicza 27
(Przedszkole Nr 189 "Na Wierzbnie")
ul. Woronicza 44A
(Mokotowskie Centrum Integracji
Mieszkańców)

112

ul. F. Joliot-Curie: 3, ul. J. Bytnara „Rudego”: 23-27 numery nieparzyste, ul. J. P. Woronicza: 44-46 numery parzyste, ul. Marzanny:
cała, ul. Pułku AK „Baszta”: 1-7 numery nieparzyste, ul. Wołoska: 34-44 numery parzyste, 52A, 54

113

ul. Spartańska 4
ul. A. Malawskiego: cała, ul. Etiudy Rewolucyjnej: 1-17 numery nieparzyste, 14-36 numery parzyste, ul. G. Fitelberga: cała, ul. J.
Maklakiewicza: 2-8, ul. J. P. Woronicza: 33, 33B, 33C, 33D, 76-80 numery parzyste, ul. J. Sibeliusa: cała, ul. Rejsu: cała, ul. (Szkoła Podstawowa Nr 205 im. Żołnierzy
Powstania Warszawskiego)
Rymarska: cała, ul. Sztormowa: cała, ul. Szuwary: cała, ul. Szyprów: cała, ul. Tawerny: cała, ul. Ukryta: cała, ul. Warowna: cała, ul.
Wyględowska: cała, ul. Wyjazd: cała, ul. Wytworna: cała, ul. Zamglona: cała, ul. Żaglowa: cała

114

ul. Spartańska 4
ul. Brzegowa: cała, ul. Do Fortu: cała, ul. Dworska: cała, ul. Etiudy Rewolucyjnej: 19-27 numery nieparzyste, 38-46 numery parzyste, (Szkoła Podstawowa Nr 205 im. Żołnierzy
ul. Fregaty: cała, ul. J. Maklakiewicza: 9-17, ul. Łagodna: cała, ul. Miączyńska: 36-42B numery parzyste, 43-73A, ul. Mieszczańska:
Powstania Warszawskiego)
cała, ul. Morska: cała, ul. Pocieszeń: cała, ul. Przejazd: cała, ul. Rajska: cała, ul. Spartańska: cała

Prezydent m.st. Warszawy
/ - / Hanna Gronkiewicz-Waltz
Uwaga
Wyborca niepełnosprawny może być dopisany do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania dostosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych,
na swój wniosek złożony w Urzędzie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy ul. Rakowiecka 25/27, parter, sala obsługi A, stanowisko nr 1,2,3, najpóźniej do dnia 16 października 2018 r.
Wyborcy niepełnosprawni, w celu złożenia wniosku o dopisanie do spisu mogą zamówić wizytę domową urzędnika dzwoniąc pod numer telefonu 22 443 63 80.
Wyborcy niepełnosprawni mogą również głosować korespondencyjnie, zgłoszenia przyjmowane są w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie – plac
Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, wejście B, pokój 42 (parter) od poniedziałku do piątku w godzinach: od 8.15 do 16.15 . Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego może
być dokonane ustnie, telefonicznie nr telefonu: 22 695-60-57, pisemnie, telefaksem na nr 22 695-61-36 lub w formie elektronicznej na adres: war-dyr@kbw.gov.pl W razie
wysłania dokumentów pocztą zwykłą o dotrzymaniu terminu rozstrzyga data wpływu zgłoszenia do Komisarza Wyborczego w Warszawie I w terminie do 8 października 2018 r.
Wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, mogą złożyć
wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przez pełnomocnika. Wniosek składa się w Urzędzie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy przy ul. Rakowieckiej 25/27,
sala A stanowisko:1,2,3, najpóźniej do dnia 12 października 2018 r. numer telefonu, pod którym można uzyskać dodatkowe informacje 22 443 62 58
Lokale obwodowych komisji wyborczych w dniu 21 października 2018 r. będą otwarte w godz. 700 - 2100
Lokale oznaczone symbolem

są lokalami dostosowanymi do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

Dodatkowe informacje na temat wyborów można uzyskać dzwoniąc na numer miejskiej infolinii 19115 czynnej całodobowo.
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Prezydenta miasta stołecznego Warszawy
z dnia 21 września 2018 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania
w mieście stołecznym Warszawie oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych,
w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku
Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku - Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) oraz uchwały Nr LXV/1776/2018 Rady m. st. Warszawy z dnia
19 kwietnia 2018 roku w sprawie podziału m.st. Warszawy na stałe obwody głosowania (z późn. zm.) i uchwały Nr LXXIII/1970/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018
roku w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, a także ustalenia ich numerów,
granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku, podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania
w mieście stołecznym Warszawie oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic
m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.
Nr
obwodu

Granice obwodu

115

ul. A. E. Odyńca: 1-15 numery nieparzyste, ul. A. Malczewskiego: 6-22 numery parzyste, 15, ul. A. Naruszewicza: 1-11 numery
nieparzyste, 2-14A numery parzyste, ul. I. Krasickiego: 8-26 numery parzyste, ul. J. P. Woronicza: 4-8 numery parzyste, ul. Puławska:
90-132A numery parzyste, ul. S. Goszczyńskiego: 2-12 numery parzyste, ul. Szarotki: 3-5, ul. T. Lenartowicza: 1-4, ul. Tyniecka: cała

116

ul. Bartłomieja: cała, ul. Granitowa: cała, ul. J. Kaczmarskiego: 6-16 numery parzyste, ul. P. Gintrowskiego: 17-37 numery nieparzyste

117

al. Wyścigowa: cała, ul. Bokserska: strona parzysta: cała, ul. Gotarda: 6-10 numery parzyste

118

ul. J. Kaczmarskiego: 40-50 numery parzyste, ul. M. Smoluchowskiego: cała, ul. S. Pieńkowskiego: 5

119

ul. Bogunki: cała, ul. G. Szaramowicza: cała, ul. Gotarda: 1-7 numery nieparzyste, ul. Jadźwingów: cała, ul. Obrzeżna: 1-7A numery
nieparzyste, 4-14 numery parzyste, ul. P. Gintrowskiego: 39

120

al. Wilanowska 349, ul. Irysowa: cała, ul. Niedźwiedzia: 46-50A numery parzyste, 49, ul. Puławska: 228-248 numery parzyste,
ul. Świeradowska: cała, ul. Wita Stwosza: cała

121

al. Lotników: 4-46 numery parzyste, 13, ul. Bełdan: cała, ul. Narocz: cała, ul. P. Gintrowskiego: 20, ul. Smyczkowa: cała, ul. Sulimy:
cała, ul. Szturmowa: cała

122

ul. J. Kaczmarskiego: 23, 26, ul. Orzycka: 1, 4, 4A

123

al. Lotników: 17-19 numery nieparzyste, ul. Niegocińska: cała, ul. Orzycka: 24, ul. Śniardwy: 4, ul. Wiartel: cała

124

al. Wilanowska: 161-209 numery nieparzyste, 293-335A numery nieparzyste, ul. Dominikańska: strona nieparzysta: cała, ul. K.
Kurpińskiego: cała, ul. Kmicica: cała, ul. Niedźwiedzia: 2A-40 numery parzyste, 15-39B numery nieparzyste, ul. Podbipięty: cała,
ul. Puławska: 147-153 numery nieparzyste, 221-241 numery nieparzyste,
ul. Rolna: 153-191/193 numery nieparzyste,
ul. Skrzetuskiego: cała, ul. Studencka: cała, ul. Wałbrzyska: 6A, 48, ul. Wernyhory: cała, ul. Wołodyjowskiego: cała, ul. Wróbla: cała

Siedziba obwodowej
komisji wyborczej
ul. Tyniecka 40A
(Multimedialna Biblioteka dla Dzieci
i Młodzieży Nr XXXI)
ul. Bokserska 30
(Szkoła Podstawowa Nr 191 im. Józefa
Ignacego Kraszewskiego)
ul. Bokserska 30
(Szkoła Podstawowa Nr 191 im. Józefa
Ignacego Kraszewskiego)
ul. Bełdan 5 (Przedszkole Nr 270)
ul. G. Szaramowicza 12
(Szkoła Podstawowa Nr 191 im. Józefa
Ignacego Kraszewskiego)
ul. Irysowa 19
(Zakład Gospodarowania
Nieruchomościami
w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy)
ul. Niegocińska 2A
(Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st.
Warszawy w Dzielnicy Mokotów)
ul. Niegocińska 2
(Szkoła Podstawowa Nr 271 im. 11
Listopada)
ul. Niegocińska 9
(Przedszkole Nr 244 "Niegocińskie
Skrzaty")
ul. Podbipięty 2
(Szkoła Podstawowa Nr 46 im. Stefana
Starzyńskiego)
ul. J. S. Bacha 15
(Służewski Dom Kultury
w Dzielnicy Mokotów m. st.
Warszawy)

125

ul. J. S. Bacha: 20-34A numery parzyste, 35, ul. Puławska: 255-257 numery nieparzyste

126

ul. Cybernetyki: cała, ul. Kolady: cała, ul. Komputerowa: cała, ul. Marynarska: strona nieparzysta: cała, ul. Obrzeżna: 16-24 numery
parzyste, ul. Orzycka: 12-16 numery parzyste, 25, ul. P. Gintrowskiego: 36, 41-49 numery nieparzyste, ul. Postępu: 9, 4-12A numery
parzyste, ul. Taśmowa: cała, ul. Wydmińska: cała, ul. Wynalazek 2, 2A

127

ul. Orzycka: 6-10 numery parzyste, 18, ul. Śniardwy: 1-3, 5-8, ul. Tuchlińska: cała

128

ul. Blacharska: cała, ul. J. Kaczmarskiego: 52, ul. Modra: cała, ul. S. Pieńkowskiego: 2-4A numery parzyste

ul. P. Gintrowskiego 38
(Zespół Szkół Nr 27)
ul. P. Gintrowskiego 38
(Zespół Szkół Nr 27)
ul. M. Smoluchowskiego 2
(DOM „Służewiec”)

Prezydent m.st. Warszawy
/ - / Hanna Gronkiewicz-Waltz
Uwaga
Wyborca niepełnosprawny może być dopisany do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania dostosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych,
na swój wniosek złożony w Urzędzie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy ul. Rakowiecka 25/27, parter, sala obsługi A, stanowisko nr 1,2,3, najpóźniej do dnia 16 października 2018 r.
Wyborcy niepełnosprawni, w celu złożenia wniosku o dopisanie do spisu mogą zamówić wizytę domową urzędnika dzwoniąc pod numer telefonu 22 443 63 80.
Wyborcy niepełnosprawni mogą również głosować korespondencyjnie, zgłoszenia przyjmowane są w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie – plac
Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, wejście B, pokój 42 (parter) od poniedziałku do piątku w godzinach: od 8.15 do 16.15 . Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego może
być dokonane ustnie, telefonicznie nr telefonu: 22 695-60-57, pisemnie, telefaksem na nr 22 695-61-36 lub w formie elektronicznej na adres: war-dyr@kbw.gov.pl W razie
wysłania dokumentów pocztą zwykłą o dotrzymaniu terminu rozstrzyga data wpływu zgłoszenia do Komisarza Wyborczego w Warszawie I w terminie do 8 października 2018 r.
Wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, mogą złożyć
wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przez pełnomocnika. Wniosek składa się w Urzędzie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy przy ul. Rakowieckiej 25/27,
sala A stanowisko:1,2,3, najpóźniej do dnia 12 października 2018 r. numer telefonu, pod którym można uzyskać dodatkowe informacje 22 443 62 58
Lokale obwodowych komisji wyborczych w dniu 21 października 2018 r. będą otwarte w godz. 700 - 2100
Lokale oznaczone symbolem

są lokalami dostosowanymi do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

Dodatkowe informacje na temat wyborów można uzyskać dzwoniąc na numer miejskiej infolinii 19115 czynnej całodobowo.
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Prezydenta miasta stołecznego Warszawy
z dnia 21 września 2018 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania
w mieście stołecznym Warszawie oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych,
w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku
Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku - Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) oraz uchwały Nr LXV/1776/2018 Rady m. st. Warszawy z dnia
19 kwietnia 2018 roku w sprawie podziału m.st. Warszawy na stałe obwody głosowania (z późn. zm.) i uchwały Nr LXXIII/1970/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018
roku w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, a także ustalenia ich numerów,
granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku, podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania
w mieście stołecznym Warszawie oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic
m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.
Nr
obwodu
129

ul. Batuty: 1, 3-7 numery nieparzyste, ul. J. S. Bacha: 10-14 numery parzyste, ul. Sonaty 2-6C numery parzyste

130

ul. Batuty: 7A-9B numery nieparzyste, ul. W. A. Mozarta: cała, ul. Wałbrzyska 2, 15-19 numery nieparzyste,

131

al. Wilanowska: 180B, 188, 188A, 188B, 194-240 numery parzyste, 259-291 numery nieparzyste, ul. Dominikańska: strona parzysta:
cała, ul. J. Elsnera: cała, ul. J. S. Bacha: 7, ul. Lubaszki: cała, ul. Łukowa: cała, ul. Nowoursynowska: 210/212, ul. Tarniny: 1, ul. Z.
Noskowskiego: cała,

132

ul. Augustówka: cała w granicach Mokotowa, ul. Budzikowa: cała, ul. Kobylańska: cała, ul. Korzenna: cała, ul. Kostrzyńska: cała,
ul. Mocna: cała,
ul. R. Statkowskiego: cała, ul. Santocka: cała, ul. Skałacka: cała, ul. Sławkowska: cała, ul. Spiralna: cała,
ul. Sypniewska: cała, ul. Tuzinowa: 6, ul. W. Wróblewskiego: cała, ul. Zawrotna: cała, ul. Zegarowa: cała,

133

134

135

136

Siedziba obwodowej
komisji wyborczej
ul. Sonaty 6A
(Przedszkole Nr 67 "Służewiaczek")

Granice obwodu

Pl. Bernardyński: 1-3, ul. Bernardyńska: 1-11, 12-30, ul. Biechowska: cała, ul. F. Starowieyskiego: cała, ul. Gołkowska: cała, ul. S.
Grzesiuka: cała, ul. Wolicka: cała, ul. Zawodzie: cała
ul. B. Ludwiżanki: cała, ul. Belwederska: 2-12 numery parzyste, ul. Chełmska: 23-31 numery nieparzyste, 46-50 numery parzyste,
ul. Górska: 4-16 numery parzyste, 7-15B numery nieparzyste, ul. J. Węgrzyna: cała, ul. Jana III Sobieskiego: 100-114 numery
parzyste, ul. Jazgarzewska: cała, ul. L. Van Beethovena: cała, ul. Sobieszyńska: cała, ul. Stępińska: 3-17 numery nieparzyste,
ul. Turecka: cała, ul. W. Hańczy: cała, ul. Z. Cybulskiego: cała
ul. Białego Dębu: cała, ul. Białej Koniczyny: cała, ul. Bukowińska: 2-30 numery parzyste, ul. Bukszpanowa: cała, ul. Bzowa: cała,
ul. Cisowa: cała, ul. Czerniowiecka: cała, ul. Dzikich Jabłoni: cała, ul. Fort Piłsudskiego: cała, ul. Ikara: cała, ul. Imielińska: cała,
ul. Inspektowa: cała, ul. L. Idzikowskiego: 1-41 numery nieparzyste, ul. Płatków Róż: cała, ul. Puławska: 143-145 numery nieparzyste,
ul. Śpiewu Ptaków: cała, ul. Ukryty Raj: cała, ul. Zapachu Bzu: cała
ul. Bergamotki: cała, ul. Bocheńska: cała, ul. Bukowa: cała, ul. Bukowińska: 21-37A numery nieparzyste, 59, ul. Cieszyńska: cała, ul.
Cichy Potok: cała, ul. Faworytki: cała, ul. Grabowa: cała, ul. J. Pohoskiego: cała, ul. Jaśminowa: cała, ul. Kalatówki: cała, ul.
Leszczyny: cała, ul. Obserwatorów: cała, ul. Pejzażowa: cała, ul. Płyćwiańska: cała, ul. Pod Skocznią: cała, ul. Potoki: cała,
ul. Puławska: 113-119 numery nieparzyste, ul. Zawrat: cała

137

ul. Chełmska: 1-12, ul. Czerniakowska: 18-34 numery parzyste, 95/97, ul. Jedwabnicza: cała, ul. Polkowska: cała, ul. Teresińska: cała

138

ul. Belwederska: 3-9 numery nieparzyste, ul. Boryszewska: strona nieparzysta: cała, ul. Dolna: 2A-30A numery parzyste, 35-37
numery nieparzyste, 40, 43/45, ul. Huculska: cała, ul. Konduktorska 8-22 numery parzyste, ul. Ludowa: cała, ul. Padewska: cała,
ul. Promenada: cała, ul. Puławska 73/75-99A numery nieparzyste, ul. W. Pytlasińskiego: cała, ul. Włoska: cała

139

ul. A. Dyżewskiego: cała, ul. A. Ponikowskiego: cała, ul. A. Pszenickiego: cała, ul. Ananasowa: cała, ul. Antoniewska: cała, ul.
Bartycka: cała, ul. Cytrynowa: cała, ul. Daktylowa: cała, ul. Figowa: cała, ul. G. Piramowicza: cała, ul. Gąsocińska: cała, ul. Gościniec:
cała, ul. Gwintowa: cała, ul. Kątna: cała, ul. Koszykarska: cała, ul. Ku Wiśle: cała, ul. Łososiowa: cała, ul. Nadrzeczna: cała,
ul. Niewielka: cała, ul. Pod Kopcem: cała, ul. Rodzynkowa: cała, ul. Siekierkowska: cała, ul. W. Żenczykowskiego: cała, ul. Z.
Wasiutyńskiego: cała

ul. Wałbrzyska 5
(Szkoła Podstawowa Nr 46 im. Stefana
Starzyńskiego)
ul. Nowoursynowska 210/212
(Szkoła Podstawowa Nr 107 im.
Bronisława Malinowskiego)
ul. Jeziorna 5/9
(Szkoła Podstawowa Nr 103 im.
Bohaterów Warszawy 1939 – 1945)
ul. Bernardyńska 14
(Przedszkole Nr 326 "Chatka Skrzatka")
ul. Chełmska 23
(Szkoła Podstawowa Nr 260 im. Jana
Matejki)
ul. Cieszyńska 8
(Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Wojsk
Obrony Powietrznej Kraju)
ul. Cieszyńska 8
(Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Wojsk
Obrony Powietrznej Kraju)
ul. Czerniakowska 20A
(Przedszkole Nr 391)
ul. Dolna 6
(XLIV Liceum Ogólnokształcące im.
Antoniego Dobiszewskiego)

ul. Gościniec 53
(Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1)

Prezydent m.st. Warszawy
/ - / Hanna Gronkiewicz-Waltz
Uwaga
Wyborca niepełnosprawny może być dopisany do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania dostosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych,
na swój wniosek złożony w Urzędzie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy ul. Rakowiecka 25/27, parter, sala obsługi A, stanowisko nr 1,2,3, najpóźniej do dnia 16 października 2018 r.
Wyborcy niepełnosprawni, w celu złożenia wniosku o dopisanie do spisu mogą zamówić wizytę domową urzędnika dzwoniąc pod numer telefonu 22 443 63 80.
Wyborcy niepełnosprawni mogą również głosować korespondencyjnie, zgłoszenia przyjmowane są w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie – plac
Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, wejście B, pokój 42 (parter) od poniedziałku do piątku w godzinach: od 8.15 do 16.15 . Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego może
być dokonane ustnie, telefonicznie nr telefonu: 22 695-60-57, pisemnie, telefaksem na nr 22 695-61-36 lub w formie elektronicznej na adres: war-dyr@kbw.gov.pl W razie
wysłania dokumentów pocztą zwykłą o dotrzymaniu terminu rozstrzyga data wpływu zgłoszenia do Komisarza Wyborczego w Warszawie I w terminie do 8 października 2018 r.
Wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, mogą złożyć
wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przez pełnomocnika. Wniosek składa się w Urzędzie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy przy ul. Rakowieckiej 25/27,
sala A stanowisko:1,2,3, najpóźniej do dnia 12 października 2018 r. numer telefonu, pod którym można uzyskać dodatkowe informacje 22 443 62 58
Lokale obwodowych komisji wyborczych w dniu 21 października 2018 r. będą otwarte w godz. 700 - 2100
Lokale oznaczone symbolem

są lokalami dostosowanymi do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

Dodatkowe informacje na temat wyborów można uzyskać dzwoniąc na numer miejskiej infolinii 19115 czynnej całodobowo.

OBWIESZCZENIE

Arkusz 6 z 8

Prezydenta miasta stołecznego Warszawy
z dnia 21 września 2018 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania
w mieście stołecznym Warszawie oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych,
w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku
Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku - Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) oraz uchwały Nr LXV/1776/2018 Rady m. st. Warszawy z dnia
19 kwietnia 2018 roku w sprawie podziału m.st. Warszawy na stałe obwody głosowania (z późn. zm.) i uchwały Nr LXXIII/1970/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018
roku w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, a także ustalenia ich numerów,
granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku, podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania
w mieście stołecznym Warszawie oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic
m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.
Nr
obwodu

Siedziba obwodowej
komisji wyborczej
ul. Gościniec 53
(Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1)

Granice obwodu

140

ul. Batalionu AK „Karpaty”: cała, ul. Bluszczańska: cała, ul. Grupy AK „Północ”: cała, ul. Polska: cała

141

pl. A. Rembowskiego: cały, ul. A. Waszkowskiego: cała, ul. C. Godebskiego: cała, ul. Cieplicka: cała, ul. Domowa: cała,
ul. Goraszewska: cała, ul. Jeziorna: cała, ul. Jodłowa 2-30 numery parzyste, 11-21 numery nieparzyste, ul. Kąkolewska: cała,
ul. Kąpielowa: cała, ul. Kuracyjna: cała, ul. Morszyńska: 1-40, ul. Muszyńska: cała, ul. Ojcowska: cała, ul. Okrężna: 1-49A numery
nieparzyste, 2-36 numery parzyste, ul. Polanicka: cała, ul. Powsińska: 8-40 numery parzyste, ul. Rabczańska: cała, ul. Rymanowska:
cała, ul. Zaciszna: cała, ul. Zakręt: cała, ul. Zielona: cała, ul. Zwardońska: cała

142

ul. Chełmska: 14-24A numery parzyste, ul. Czerniakowska: 85/87, ul. Czerska: 1-21, ul. Iwicka: 2-8A numery parzyste, 19-21 numery
nieparzyste, 24-26 numery parzyste, ul. J. Gagarina: 3-17 numery nieparzyste, ul. Kaszubska: cała, ul. Krasnołęcka: 3

143

ul. B. Limanowskiego: 4-11, ul. Batalionu AK „Oaza”: cała, ul. Czerniakowska: 2/4, ul. Czyżewska: cała, ul. Jodłowa 23-31 numery
nieparzyste, 32-50 numery parzyste, ul. Juraty: cała, ul. Koronowska: cała, ul. Powsińska: 42-106 numery parzyste, ul. Sobolewska:
cała, ul. Św. Bonifacego: 102-162 numery parzyste, 111-161 numery nieparzyste, ul. Woziwody: cała

144

ul. Belwederska: 14-22 numery parzyste, ul. Górska: 17-19 numery nieparzyste, 30-32 numery parzyste, ul. J. Gagarina: 25-35 numery
nieparzyste, 26, 30-32A numery parzyste, ul. L. Nabielaka: cała, ul. Podchorążych: 69A-89 numery nieparzyste, ul. Stępińska: 39-55
numery nieparzyste, ul. Stopowa: cała, ul. Sułkowicka: cała, ul. Tatrzańska: cała

145

ul. A. Gierymskiego: cała, ul. Dolna 5-21B numery nieparzyste, ul. L. Idzikowskiego: 30, ul. Pory 80, 82

147

ul. Braci Pillatich: cała, ul. J. F. Piwarskiego 10, 14-16 numery parzyste, ul. Jana III Sobieskiego 97-113 numery nieparzyste,
ul. Piaseczyńska 120-122 numery parzyste

149

ul. Krasnołęcka 3
(Zespół Szkół Hotelarsko-TurystycznoGastronomicznych Nr 1)
ul. B. Limanowskiego 9
(Szkoła Podstawowa Nr 103 im.
Bohaterów Warszawy 1939 - 1945)
ul. L. Nabielaka 18A
(Przedszkole Nr 196 "Kraina Misiów")

ul. Piaseczyńska 114/116
ul. Bandoski: cała, ul. F. Kostrzewskiego: cała, ul. J. F. Piwarskiego: 1-11 numery nieparzyste, ul. Jaworowska: cała, ul. Konduktorska: (Szkoła Podstawowa Sportowa Nr 272 im.
Eugeniusza Lokajskiego)
1-6, ul. Piaseczyńska: 42-58 numery parzyste, 45-59 numery nieparzyste, 80/90, 114/116

146

148

ul. Jeziorna 5/9
(Szkoła Podstawowa Nr 103 im.
Bohaterów Warszawy 1939 - 1945)

ul. Piaseczyńska 114/116
(Szkoła Podstawowa Sportowa Nr 272
im. Eugeniusza Lokajskiego)
ul. J. F. Piwarskiego 5
(Przedszkole Nr 275)

ul. Czerniakowska: 127-137 numery nieparzyste, ul. Czerska: 26/28, ul. J. Gagarina: 2-8 numery parzyste, ul. Podchorążych: 15/19,
23A-29 numery nieparzyste, 35-67 numery nieparzyste, 16-26 numery parzyste, 31, ul. T. Hołówki: cała

ul. Podchorążych 49/61
(CLVI Liceum Ogólnokształcące
Integracyjne „Przy Łazienkach
Królewskich” )

ul. Badowska: cała, ul. Banioska: cała, ul. Iwicka: 36-42 numery parzyste, 47-47B, 49-55 numery nieparzyste, ul. J. Gagarina: 10-12
numery parzyste, 16-20 numery parzyste, ul. Sielecka: 48-52 numery parzyste, 55-69 numery nieparzyste, ul. Stępińska: 36-60
numery parzyste

ul. Podchorążych 49/61
(CLVI Liceum Ogólnokształcące
Integracyjne „Przy Łazienkach
Królewskich” )

Prezydent m.st. Warszawy
/ - / Hanna Gronkiewicz-Waltz
Uwaga
Wyborca niepełnosprawny może być dopisany do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania dostosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych,
na swój wniosek złożony w Urzędzie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy ul. Rakowiecka 25/27, parter, sala obsługi A, stanowisko nr 1,2,3, najpóźniej do dnia 16 października 2018 r.
Wyborcy niepełnosprawni, w celu złożenia wniosku o dopisanie do spisu mogą zamówić wizytę domową urzędnika dzwoniąc pod numer telefonu 22 443 63 80.
Wyborcy niepełnosprawni mogą również głosować korespondencyjnie, zgłoszenia przyjmowane są w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie – plac
Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, wejście B, pokój 42 (parter) od poniedziałku do piątku w godzinach: od 8.15 do 16.15 . Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego może
być dokonane ustnie, telefonicznie nr telefonu: 22 695-60-57, pisemnie, telefaksem na nr 22 695-61-36 lub w formie elektronicznej na adres: war-dyr@kbw.gov.pl W razie
wysłania dokumentów pocztą zwykłą o dotrzymaniu terminu rozstrzyga data wpływu zgłoszenia do Komisarza Wyborczego w Warszawie I w terminie do 8 października 2018 r.
Wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, mogą złożyć
wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przez pełnomocnika. Wniosek składa się w Urzędzie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy przy ul. Rakowieckiej 25/27,
sala A stanowisko:1,2,3, najpóźniej do dnia 12 października 2018 r. numer telefonu, pod którym można uzyskać dodatkowe informacje 22 443 62 58
Lokale obwodowych komisji wyborczych w dniu 21 października 2018 r. będą otwarte w godz. 700 - 2100
Lokale oznaczone symbolem

są lokalami dostosowanymi do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

Dodatkowe informacje na temat wyborów można uzyskać dzwoniąc na numer miejskiej infolinii 19115 czynnej całodobowo.

OBWIESZCZENIE

Arkusz 7 z 8

Prezydenta miasta stołecznego Warszawy
z dnia 21 września 2018 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania
w mieście stołecznym Warszawie oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych,
w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku
Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku - Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) oraz uchwały Nr LXV/1776/2018 Rady m. st. Warszawy z dnia
19 kwietnia 2018 roku w sprawie podziału m.st. Warszawy na stałe obwody głosowania (z późn. zm.) i uchwały Nr LXXIII/1970/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018
roku w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, a także ustalenia ich numerów,
granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku, podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania
w mieście stołecznym Warszawie oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic
m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.
Nr
obwodu

Granice obwodu

150

ul. Bobrowiecka: cała, ul. Chełmska: 21, 21A, 36-44 numery parzyste, ul. Iwicka: 1/3, ul. S. Kierbedzia: cała, ul. Sielecka: 1-10, 22, 26,
28, 37, 39, ul. Stępińska: 4-8 numery parzyste, 22/30, 32-34 numery parzyste, ul. Zakrzewska: cała

ul. Zakrzewska 24
(Szkoła Podstawowa Nr 260 im. Jana
Matejki)

ul. Czerniakowska: 36-42 numery parzyste, 99-107 numery nieparzyste, ul. Lubkowska: cała, ul. Łużycka: cała, ul. Zwierzyniecka: 1-3
numery nieparzyste

ul. Czerniakowska 50a
(Przedszkole Nr 294 "Promyk
Czerniakowa")

151

152

153

Siedziba obwodowej
komisji wyborczej

ul. Zwierzyniecka 10
(Szkoła Podstawowa Nr 190 im. Orła
Białego)
ul. J. P. Woronicza 8
al. W. Giżyckiego: cała, ul. Bielawska: cała, ul. D. Merliniego: cała, ul. Okolska: cała, ul. Piaseczyńska: 15-17A numery nieparzyste, (X Liceum Ogólnokształcące im. Królowej
Jadwigi)
ul. Puławska: 101-111A numery nieparzyste, ul. W. Żywnego: cała
ul. Czerniakowska: 46-56 numery parzyste, ul. Melomanów: 2, 2A, 2B, 4-10 numery parzyste, ul. Podchorążych: 2-8 numery parzyste,
ul. Zwierzyniecka: 7-17 numery nieparzyste, 6, 10

154

al. Wilanowska: 31, 33, 39, 41, 43, ul. A. Patkowskiego: cała, ul. Arbuzowa: 8-46A numery parzyste, ul. H. Steinhausa: cała, ul. K.
Kuratowskiego: cała, ul. Przy Grobli: 8-68 numery parzyste, ul. Sałatkowa: cała

155

ul. Adriatycka: cała, ul. Barcelońska: cała, ul. Egejska: 11-17B numery nieparzyste, ul. Iberyjska: cała, ul. Sardyńska: cała

156

al. Wilanowska 48-94 numery parzyste, ul. Capri: 3-5 numery nieparzyste, ul. Cypryjska: cała, ul. Kartaginy: cała, ul. Katalońska: cała,
ul. Maltańska: 4-6 numery parzyste, ul. Mesyńska: cała, ul. Rabarbarowa: cała, ul. Sueska: cała, ul. Sycylijska: cała,
ul. Śródziemnomorska: 11-35 numery nieparzyste, ul. Tyrreńska: cała

157

al. Wilanowska: 45-115 numery nieparzyste

158

ul. Św. Bonifacego 10
al. Wilanowska: 108-134 numery parzyste, ul. Karczocha: cała, ul. Korsykańska: cała, ul. Macedońska: cała, ul. Maltańska: 1-5 numery (Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 339
nieparzyste, ul. Marsylska: cała, ul. Nicejska: cała, ul. Św. Bonifacego: 3-7 numery nieparzyste, 6-8 numery parzyste,
im. Raoula Wallenberga)
ul. Śródziemnomorska: 37-49, 55-55B numery nieparzyste

159

160

161

ul. Arbuzowa 16
(SM „ARBUZOWA” Klub Osiedlowy)
ul. Barcelońska 8
(Szkoła Podstawowa Nr 307 im. Króla
Jana III Sobieskiego)
ul. Barcelońska 8
(Szkoła Podstawowa Nr 307 im. Króla
Jana III Sobieskiego)
ul. Barcelońska 8
(Przedszkole Nr 349 "Barcelonka")

ul. Czarnomorska 3
al. gen. W. Sikorskiego: cała, ul. Burgaska: cała, ul. Jana III Sobieskiego 43, ul. Mangalia: cała, ul. Neseberska: cała, ul. Pory: 47-67,
(Szkoła Podstawowa Nr 212 im. Krystyny
ul. Sozopolska: cała
Krahelskiej)
ul. Czarnomorska 3
(Szkoła Podstawowa Nr 212 im. Krystyny
ul. Czarnomorska: 3, 17, ul. Sewastopolska: cała, ul. Św. Bonifacego: 9, ul. Warneńska: cała
Krahelskiej)
ul. A. Zelwerowicza: 44-46 numery parzyste, 61-97 numery nieparzyste, ul. Jałtańska: cała, ul. Jedlińska: cała, ul. Krymska: cała,
ul. Orężna: 35-49 numery nieparzyste, 52-62 numery parzyste, ul. Św. Bonifacego: 66, 68, 70, 74, ul. Zawojska: cała, ul. Złotych
Piasków: cała

ul. Jałtańska 8
(Przedszkole Nr 284)

Prezydent m.st. Warszawy
/ - / Hanna Gronkiewicz-Waltz
Uwaga
Wyborca niepełnosprawny może być dopisany do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania dostosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych,
na swój wniosek złożony w Urzędzie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy ul. Rakowiecka 25/27, parter, sala obsługi A, stanowisko nr 1,2,3, najpóźniej do dnia 16 października 2018 r.
Wyborcy niepełnosprawni, w celu złożenia wniosku o dopisanie do spisu mogą zamówić wizytę domową urzędnika dzwoniąc pod numer telefonu 22 443 63 80.
Wyborcy niepełnosprawni mogą również głosować korespondencyjnie, zgłoszenia przyjmowane są w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie – plac
Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, wejście B, pokój 42 (parter) od poniedziałku do piątku w godzinach: od 8.15 do 16.15 . Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego może
być dokonane ustnie, telefonicznie nr telefonu: 22 695-60-57, pisemnie, telefaksem na nr 22 695-61-36 lub w formie elektronicznej na adres: war-dyr@kbw.gov.pl W razie
wysłania dokumentów pocztą zwykłą o dotrzymaniu terminu rozstrzyga data wpływu zgłoszenia do Komisarza Wyborczego w Warszawie I w terminie do 8 października 2018 r.
Wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, mogą złożyć
wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przez pełnomocnika. Wniosek składa się w Urzędzie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy przy ul. Rakowieckiej 25/27,
sala A stanowisko:1,2,3, najpóźniej do dnia 12 października 2018 r. numer telefonu, pod którym można uzyskać dodatkowe informacje 22 443 62 58
Lokale obwodowych komisji wyborczych w dniu 21 października 2018 r. będą otwarte w godz. 700 - 2100
Lokale oznaczone symbolem

są lokalami dostosowanymi do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

Dodatkowe informacje na temat wyborów można uzyskać dzwoniąc na numer miejskiej infolinii 19115 czynnej całodobowo.

OBWIESZCZENIE

Arkusz 8 z 8

Prezydenta miasta stołecznego Warszawy
z dnia 21 września 2018 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania
w mieście stołecznym Warszawie oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych,
w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku
Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku - Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) oraz uchwały Nr LXV/1776/2018 Rady m. st. Warszawy z dnia
19 kwietnia 2018 roku w sprawie podziału m.st. Warszawy na stałe obwody głosowania (z późn. zm.) i uchwały Nr LXXIII/1970/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018
roku w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, a także ustalenia ich numerów,
granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku, podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania
w mieście stołecznym Warszawie oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic
m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.
Nr
obwodu
162

163

164

165

Siedziba obwodowej
komisji wyborczej

Granice obwodu

ul. Kaspijska 5
(Przedszkole Nr 325)

ul. Akermańska: cała, ul. Batumi: cała, ul. Kaspijska: cała, ul. Kaukaska: cała, ul. Soczi: cała

ul. A. Locciego: cała, ul. A. Zelwerowicza 2-42 numery parzyste, 3-59B numery nieparzyste, ul. Buska: cała, ul. Ciechocińska: cała,
ul. Cyganeczki: cała, ul. Cześnika: cała, ul. Goplańska: 2-28 numery parzyste, ul. Inowrocławska: cała, ul. Iwonicka: cała, ul. J. Fučíka:
ul. Św. Bonifacego 81
cała, ul. Jana III Sobieskiego: 22, ul. Klarysewska: 8-54, ul. Kołobrzeska: cała, ul. Morszyńska: 41-81, ul. Nałęczowska: cała oprócz Nr (Zespół do Obsługi Placówek Opiekuńczo
47, ul. Okrężna: 38-80 numery parzyste, 51-145 numery nieparzyste, ul. Podgórska: cała, ul. Powsińska: 15-25 numery nieparzyste,
-Wychowawczych Nr 1)
ul. Truskawiecka: cała, ul. Wysowska: cała, ul. Zdrojowa: 2-38 numery parzyste, 5-79 numery nieparzyste, ul. Żegiestowska: cała
ul. Portofino 4
ul. Capri: 2-4 numery parzyste, ul. Egejska: 1-8, ul. Jana III Sobieskiego: 1, 15, ul. Portofino: cała
(Przedszkole Nr 300)
ul. Powsińska 61/63
(Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra
ul. Jaszowiecka: cała, ul. Korczyńska: 1-11 numery nieparzyste, 2-6A numery parzyste, ul. Powsińska: 67-75 numery nieparzyste
med. Aleksandra Szczygła)

166

ul. B. Limanowskiego 23, 28-30B numery parzyste, ul. G. Gęsickiej: cała, ul. J. Piekałkiewicza: cała, ul. Korczyńska: 8-10 numery
parzyste, 13-15 numery nieparzyste, ul. L. Idzikowskiego: 2-12 numery parzyste, ul. Powsińska: 97, ul. Przy Bernardyńskiej Wodzie:
cała, ul. Urle: cała, ul. S. Pyjasa: cała

167

ul. Jana III Sobieskiego: 60-72A numery parzyste, ul. Św. Bonifacego: 71-73 numery nieparzyste, 77

168

ul. Chochołowska: cała, ul. Klarysewska: 55-60, ul. Konstancińska 1, 2, ul. Orężna: 1-31, 32-50 numery parzyste, 55, ul. Solankowa:
cała, ul. Św. Bonifacego: 75, 76-78 numery parzyste, 81, 81A, 87-89 numery nieparzyste, 86-92 numery parzyste, ul. Zalew: cała,
ul. Zaniemyska: cała, ul. Zdrojowa: 40-82 numery parzyste, 107-115 numery nieparzyste

169

ul. Konstancińska: 3-13 numery nieparzyste, ul. Spalska: cała, ul. Św. Bonifacego: 79, 83/85

1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115

Centrum Alzheimera
Dom Lekarza Seniora im. dr K. Fritza
Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.
Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie
Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher

ul. Przy Bernardyńskiej Wodzie 13
(Przedszkole Nr 299 "Bernardyńskie
Krasnale")
ul. Jana III Sobieskiego 68
(Zespół Szkół Nr 59)
ul. Jana III Sobieskiego 68
(Zespół Szkół Nr 59)
ul. Jana III Sobieskiego 72B
(Przedszkole Nr 311 "Sadybiańskie
Świerszcze")
Al. Wilanowska 257
ul. Wołoska 139
ul. Stępińska 19/25
ul. Jana III Sobieskiego 9
ul. Wołoska 137
ul. A. J. Madalińskiego 25
ul. Spartańska 1

Prezydent m.st. Warszawy
/ - / Hanna Gronkiewicz-Waltz
Uwaga
Wyborca niepełnosprawny może być dopisany do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania dostosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych,
na swój wniosek złożony w Urzędzie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy ul. Rakowiecka 25/27, parter, sala obsługi A, stanowisko nr 1,2,3, najpóźniej do dnia 16 października 2018 r.
Wyborcy niepełnosprawni, w celu złożenia wniosku o dopisanie do spisu mogą zamówić wizytę domową urzędnika dzwoniąc pod numer telefonu 22 443 63 80.
Wyborcy niepełnosprawni mogą również głosować korespondencyjnie, zgłoszenia przyjmowane są w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie – plac
Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, wejście B, pokój 42 (parter) od poniedziałku do piątku w godzinach: od 8.15 do 16.15 . Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego może
być dokonane ustnie, telefonicznie nr telefonu: 22 695-60-57, pisemnie, telefaksem na nr 22 695-61-36 lub w formie elektronicznej na adres: war-dyr@kbw.gov.pl W razie
wysłania dokumentów pocztą zwykłą o dotrzymaniu terminu rozstrzyga data wpływu zgłoszenia do Komisarza Wyborczego w Warszawie I w terminie do 8 października 2018 r.
Wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, mogą złożyć
wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przez pełnomocnika. Wniosek składa się w Urzędzie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy przy ul. Rakowieckiej 25/27,
sala A stanowisko:1,2,3, najpóźniej do dnia 12 października 2018 r. numer telefonu, pod którym można uzyskać dodatkowe informacje 22 443 62 58
Lokale obwodowych komisji wyborczych w dniu 21 października 2018 r. będą otwarte w godz. 700 - 2100
Lokale oznaczone symbolem

są lokalami dostosowanymi do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

Dodatkowe informacje na temat wyborów można uzyskać dzwoniąc na numer miejskiej infolinii 19115 czynnej całodobowo.

