
KOMUNIKAT 
KOMISARZA WYBORCZEGO 

W WARSZAWIE 
z dnia 23 listopada 2010 r. 

o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 
na obszarze województwa mazowieckiego 

Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad 
gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) i art. 2 ust. 
2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta 
miasta (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1191) Komisarz Wyborczy w Warszawie podaje do 
publicznej wiadomości wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na 
obszarze województwa mazowieckiego przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r. 

Rozdział 1. 
Dane zbiorcze 

1. Wybierano łącznie 314 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast spośród 1 007 
zgłoszonych kandydatów, w tym w 32 gminach i miastach, w których zarejestrowano 
tylko jednego kandydata. 

2. Uprawnionych do głosowania było 4 151 860 osób. 
3. Karty do głosowania wydano 2 118 459 wyborcom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 115 696 wyborców, to 

jest 50,96% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 2 084 433, to jest 98,52% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 31 263, to jest 1,48% ogólnej liczby głosów oddanych. 

Rozdział 2. 
Wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 

1. Wybierano łącznie 314 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 
 1) 281 wójtów i burmistrzów w gminach liczących do 20 tys. mieszkańców; 
 2) 28 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach liczących powyżej 20 tys. 

mieszkańców; 
 3) 5 prezydentów miast w miastach na prawach powiatu. 
2. Wybrano łącznie 199 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 
 1) 185 wójtów i burmistrzów w gminach liczących do 20 tys. mieszkańców; 
 2) 11 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach liczących powyżej 20 tys. 

mieszkańców; 
 3) 3 prezydentów miast w miastach na prawach powiatu. 
3. Nie wybrano 115 wójtów, burmistrzów prezydentów miast z następujących powodów: 
 1) w 115 gminach i miastach żaden z kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta 

miasta nie otrzymał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, z czego: 
 a) w 96 gminach liczących do 20 tys. mieszkańców, 
 b) w 17 gminach liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, 
 c) w 2 miastach na prawach powiatu. 
4. W następujących gminach i miastach, o których mowa w pkt 3 ppkt 1, zgodnie z art. 4 

ust. 2 ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta, w dniu 5 
grudnia 2010 r. zostanie przeprowadzone ponowne głosowanie: 
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 1) gm. Andrzejewo - powiat ostrowski 
 2) gm. Belsk Duży - powiat grójecki 
 3) gm. Bodzanów - powiat płocki 
 4) gm. Boguty-Pianki - powiat ostrowski 
 5) gm. Borkowice - powiat przysuski 
 6) gm. Brok - powiat ostrowski 
 7) gm. Brudzeń Duży - powiat płocki 
 8) gm. Brwinów - powiat pruszkowski 
 9) gm. Bulkowo - powiat płocki 
 10) gm. Cegłów - powiat miński 
 11) gm. Celestynów - powiat otwocki 
 12) gm. Chlewiska - powiat szydłowiecki 
 13) gm. Chorzele - powiat przasnyski 
 14) gm. Chynów - powiat grójecki 
 15) m. Ciechanów - powiat ciechanowski 
 16) gm. Czernice Borowe - powiat przasnyski 
 17) gm. Czerwin - powiat ostrołęcki 
 18) gm. Dąbrówka - powiat wołomiński 
 19) gm. Dębe Wielkie - powiat miński 
 20) gm. Garbatka-Letnisko - powiat kozienicki 
 21) gm. Gołymin-Ośrodek - powiat ciechanowski 
 22) gm. Gostynin - powiat gostyniński 
 23) gm. Goworowo - powiat ostrołęcki 
 24) gm. Góra Kalwaria - powiat piaseczyński 
 25) gm. Jabłonna Lacka - powiat sokołowski 
 26) gm. Jakubów - powiat miński 
 27) gm. Jedlnia-Letnisko - powiat radomski 
 28) gm. Jednorożec - powiat przasnyski 
 29) gm. Kampinos - powiat warszawski zachodni 
 30) gm. Kazanów - powiat zwoleński 
 31) gm. Konstancin-Jeziorna - powiat piaseczyński 
 32) gm. Korytnica - powiat węgrowski 
 33) gm. Kosów Lacki - powiat sokołowski 
 34) gm. Kotuń - powiat siedlecki 
 35) gm. Leoncin - powiat nowodworski 
 36) gm. Lipowiec Kościelny - powiat mławski 
 37) gm. Lubowidz - powiat żuromiński 
 38) m. Łaskarzew - powiat garwoliński 
 39) gm. Łaskarzew - powiat garwoliński 
 40) gm. Łomianki - powiat warszawski zachodni 
 41) gm. Łosice - powiat łosicki 
 42) gm. Maciejowice - powiat garwoliński 
 43) m. Maków Mazowiecki - powiat makowski 
 44) gm. Mała Wieś - powiat płocki 
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 45) m. Marki - powiat wołomiński 
 46) gm. Miastków Kościelny - powiat garwoliński 
 47) gm. Michałowice - powiat pruszkowski 
 48) m. Milanówek - powiat grodziski 
 49) m. Mińsk Mazowiecki - powiat miński 
 50) gm. Mińsk Mazowiecki - powiat miński 
 51) gm. Mochowo - powiat sierpecki 
 52) gm. Mordy - powiat siedlecki 
 53) gm. Nasielsk - powiat nowodworski 
 54) gm. Nowa Sucha - powiat sochaczewski 
 55) gm. Nowe Miasto - powiat płoński 
 56) gm. Obryte - powiat pułtuski 
 57) gm. Orońsko - powiat szydłowiecki 
 58) m. Ostrów Mazowiecka - powiat ostrowski 
 59) m. Otwock - powiat otwocki 
 60) gm. Ożarów Mazowiecki - powiat warszawski zachodni 
 61) gm. Parysów - powiat garwoliński 
 62) gm. Piaseczno - powiat piaseczyński 
 63) m. Piastów - powiat pruszkowski 
 64) m. Pionki - powiat radomski 
 65) m. Płock 
 66) gm. Płoniawy-Bramura - powiat makowski 
 67) m. Płońsk - powiat płoński 
 68) m. Podkowa Leśna - powiat grodziski 
 69) gm. Poświętne - powiat wołomiński 
 70) gm. Prażmów - powiat piaseczyński 
 71) gm. Przytyk - powiat radomski 
 72) gm. Pułtusk - powiat pułtuski 
 73) m. Raciąż - powiat płoński 
 74) m. Radom 
 75) gm. Radzanowo - powiat płocki 
 76) gm. Radziejowice - powiat żyrardowski 
 77) gm. Raszyn - powiat pruszkowski 
 78) gm. Różan - powiat makowski 
 79) gm. Rusinów - powiat przysuski 
 80) gm. Rybno - powiat sochaczewski 
 81) gm. Rząśnik - powiat wyszkowski 
 82) gm. Rzekuń - powiat ostrołęcki 
 83) gm. Rzewnie - powiat makowski 
 84) gm. Sarnaki - powiat łosicki 
 85) gm. Sieciechów - powiat kozienicki 
 86) m. Sierpc - powiat sierpecki 
 87) m. Sochaczew - powiat sochaczewski 
 88) gm. Sochocin - powiat płoński 



– 4 – 

  4 

 89) m. Sokołów Podlaski - powiat sokołowski 
 90) gm. Sokołów Podlaski - powiat sokołowski 
 91) gm. Solec nad Wisłą - powiat lipski 
 92) gm. Sońsk - powiat ciechanowski 
 93) gm. Stanisławów - powiat miński 
 94) gm. Stara Błotnica - powiat białobrzeski 
 95) gm. Stara Kornica - powiat łosicki 
 96) gm. Strachówka - powiat wołomiński 
 97) gm. Stromiec - powiat białobrzeski 
 98) m. Sulejówek - powiat miński 
 99) gm. Szczutowo - powiat sierpecki 
 100) gm. Szelków - powiat makowski 
 101) gm. Szreńsk - powiat mławski 
 102) gm. Szydłowiec - powiat szydłowiecki 
 103) gm. Tłuszcz - powiat wołomiński 
 104) gm. Warka - powiat grójecki 
 105) m. Węgrów - powiat węgrowski 
 106) gm. Wiązowna - powiat otwocki 
 107) gm. Wieliszew - powiat legionowski 
 108) gm. Wierzbno - powiat węgrowski 
 109) gm. Wilga - powiat garwoliński 
 110) gm. Wołomin - powiat wołomiński 
 111) gm. Wyśmierzyce - powiat białobrzeski 
 112) gm. Zatory - powiat pułtuski 
 113) m. Zielonka - powiat wołomiński 
 114) gm. Żuromin - powiat żuromiński 
 115) m. Żyrardów - powiat żyrardowski 

 

 
 
 
 
 

Komisarz Wyborczy 
w Warszawie 

/-/  Dorota Tyrała 
 


