
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW NASIELSKA  

GŁOSUJĄCYCH W LOKALACH WYBORCZYCH NR 1 i 2 
 

Szanowni Państwo! 

Podczas sesji w dniu 1 marca br. Rada Miejska w Nasielsku podjęła Uchwałę Nr XLV/361/18 w 

sprawie podziału Gminy Nasielsk na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz 

siedzib obwodowych komisji wyborczych. Na mocy tej uchwały dokonana został zmiana lokalizacji 

dwóch siedzib obwodowych komisji wyborczych w Nasielsku:  

 nr 1 – obejmująca jako obwód głosowania w swoich granicach następujące ulice: Jesionowa, 

Młynarska, Rynek, Starzyńskiego, Tylna, Wąska oraz sołectwo Broninek, 

 nr 2 – obejmująca jako obwód głosowania w swoich granicach następujące ulice: Ananasowa, 

Brzozowa, Cytrusowa, Dolna, Działkowa, Kokosowa, Kwiatowa, Miętowa, Nowa, Oliwkowa, 

Świerkowa, Topolowa, Warszawska (bloki), Wierzbowa oraz sołectwo Pniewska Górka.  

Dotychczas komisje te miały swoje siedziby w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. 

Starzyńskiego 10. Od najbliższych wyborów wspomniane komisje będą miały natomiast siedzibę w 

budynku Żłobka Miejskiego w Nasielsku przy ul. Warszawskiej 39A, przy czym: 

 siedziba obwodowej komisji wyborczej nr 1 będzie się mieściła w holu w wejściu do budynku 

od strony placu zabaw (wejście przez bramę wjazdową), 

 siedziba obwodowej komisji wyborczej nr 2 będzie się mieściła w pomieszczeniu w wejściu 

głównym do budynku od ulicy. 

 

Wspomniana powyżej zmiana spowodowana została dwoma względami. Po pierwsze, co do zasady 

lokale wyborcze powinny być zlokalizowane – o ile jest to możliwe – w budynkach należących do 

gminy bądź do jednostek podległych. Dotychczasowy budynek Przedszkola Miejskiego w 

Nasielsku nie był jednak właściwym rozwiązaniem jako miejsce dla przeprowadzenia głosowania. 

Po drugie, umiejscowienie lokali wyborczych w nowym budynku Żłobka Miejskiego pozwoliło 

nam wskazać je jako kolejne w Gminie Nasielsk lokale dostosowane do potrzeb wyborców 

niepełnosprawnych. 

 

Pragnę zapewnić, iż w dniu wyborów osoby oddające swoje głosy w komisjach nr 1 i 2 w budynku 

Żłobka Miejskiego w Nasielsku zastaną stosowne oznakowanie kierujące do właściwego lokalu 

wyborczego. Jednocześnie pragnę przywołać zapis art. 13b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – 

Kodeks wyborczy: „Jeżeli w lokalu, w którym w okresie 5 lat poprzedzających dzień wyborów 

przeprowadzano głosowanie w wyborach, w dniu wyborów nie przeprowadza się głosowania (…), 

w dniu wyborów komisarz wyborczy podaje do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie w 

miejscu łatwo dostępnym przy wejściu do tego lokalu, informację umożliwiającą wyborcom 

dotarcie do lokalu właściwej obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w 

obwodzie”. Oznacza to zatem, iż dodatkowo w dniu najbliższych wyborów przy wejściu na teren 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nasielsku przy ul. Starzyńskiego 10 znajdzie się informacja 

Komisarza Wyborczego w Warszawie o umiejscowieniu siedzib komisji wyborczych nr 1 i 2 w 

budynku Żłobka Miejskiego w Nasielsku przy ul. Warszawskiej 39A. 

 

Z poważaniem 

Bogdan Ruszkowski 

Burmistrz Nasielska 

 


