
WYCIĄG Z KOMUNIKATU 
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. 
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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: 
 

 1) gm. Bodzanów - powiat płocki 

 2) gm. Brudzeń Duży - powiat płocki 

 3) gm. Bulkowo - powiat płocki 

 4) gm. Gostynin - powiat gostyniński 

 5) gm. Mała Wieś - powiat płocki 

 6) gm. Mochowo - powiat sierpecki 

 7) gm. Nowa Sucha - powiat sochaczewski 

 8) m. Płock 

 9) gm. Radzanowo - powiat płocki 

 10) gm. Radziejowice - powiat żyrardowski 

 11) gm. Rybno - powiat sochaczewski 

 12) m. Sierpc - powiat sierpecki 

 13) m. Sochaczew - powiat sochaczewski 

 14) gm. Szczutowo - powiat sierpecki 

 15) m. Żyrardów - powiat żyrardowski 
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