
OBWIESZCZENIE 

Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost  

z dnia 08 kwietnia  2015r. 

w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, 

lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania 

korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych  

na dzień 10 maja 2015 roku 

 

Na podstawie art. 16 § 1 i art. 61a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 

112 z późn. zm.)  i uchwały Nr XXI/144/2012 Rady Miejskiej w Zawichoście  z dnia 8 listopada 2012r., w sprawie 

podziału Gminy Zawichost na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji 

wyborczych (Dz. Urz. Woj. Święt. poz. 3217 z 23.11.2012r. z późn.zm.), podaje się do wiadomości wyborców informację 

o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach 

obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania 

korespondencyjnego  i przez pełnomocnika w wyborach  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 

maja 2015r. 

Numer obwodu 

głosowania 

Granice obwodu głosowania  

(wykaz ulic lub miejscowości) 
Siedziba 

obwodowej komisji wyborczej 

1 

 

 

 

Miasto Zawichost ulice: Asnyka, Askenazego, Cicha, 

Czachowskiego, Głęboka, Górki, Joselewicza, Kilińskiego, 

Kościuszki, Kręta, Krochmalna, Krótka, Kwiatowa, Św. Leonarda,   

11 Listopada, 3 Maja, Nadbrzeżna, Nadwiślańska, Nowa, 

Ogrodowa, Okrężna, Opatowska, Ostrowiecka, Plażowa, Podgórze, 

Polna, Poprzeczna, Prosta, Rybacka, Rynek Duży, Rynek Mały, 

Sadowa, Sandomierska, Słoneczna, Sportowa, Szkolna, 

Świętokrzyska, Trójca, Wąska, Wiosenna, Zielna, Żeromskiego. 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Zawichoście 

ul. Żeromskiego 33  

tel.(15) 83-64-164 

  

 

      2 

 

Sołectwa: Chrapanów, Czyżów Plebański, Czyżów Szlachecki, 

Dąbie, Dziurów, Józefków, Kolecin, Pawłów, Podszyn, Wygoda, 

Wyspa. 

          Zespół Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim 

tel.(15) 83-55-116 

        3 

 

Sołectwa: Linów, Linów-Kolonia, Piotrowice. Samorządowe Przedszkole w Linowie 

Linów 97A 

tel. (15) 83-64- 022 

 
W dniu głosowania 10 maja 2015. (niedziela) lokale wyborcze otwarte będą w godzinach od 7.00 do 21.00. 

 

– obwody oznaczone symbolem, posiadają lokale wyborcze dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.  

       – obwody oznaczone symbolem, zostały wyznaczone dla celów głosowania korespondencyjnego. 

 

Wyborcy niepełnosprawni mogą składać wnioski o dopisanie ich do spisu wyborców w obwodach głosowania 

dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych w terminie do dnia 5 maja 2015 r. w Urzędzie Miasta i Gminy 

Zawichost. 

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 

sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 217, poz. 721,                    

z późn. zm.) oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może w terminie do dnia 4 maja 2015 r. złożyć 

wniosek do Burmistrza Miasta i Gminy  o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu. 

Wyborca może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić Burmistrzowi 

Miasta i Gminy Zawichost  w terminie do dnia 27 kwietnia 2015 r. 

Uwaga! W przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie                           

za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone. 

Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie obowiązany okazać obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub każdy 

inny dokument z fotografią umożliwiający stwierdzenie tożsamości.  

                                                                                                                     

                                                                                                                                      Burmistrz Miasta i Gminy 

                                     Andrzej Wzorek 

 


