
                  OBWIESZCZENIE 

                                                      Burmistrza  Zawichostu 

                                                      z dnia 05 września 2019r. 

                Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U.  z 2018r., poz. 

754,1000, 1349 oraz z 2019r. poz.273) uchwały Nr  XXXVIII/193/2018 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 marca 

2018r. w sprawie podziału Gminy Zawichost  na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz 

siedzib obwodowych komisji wyborczych,  podaję do publicznej wiadomości wyborców informację o numerach oraz 

granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości 

głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października  2019r. 

Nr obwodu 

głosowania 
Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji 

wyborczej 

 

1 

 

 
Miasto Zawichost – ulice: Askenazego, Asnyka, Cicha, 

Czachowskiego, Głęboka, Górki, Joselewicza, Kilińskiego, 

Kościuszki, Kręta, Krochmalna, Krótka, Kwiatowa, 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 

27-630 Zawichost ul. Żeromskiego 33 

   2 

 

 
Sołectwa: Chrapanów, Czyżów Plebański, Czyżów 

Szlachecki, Dąbie, Dziurów, Józefków, Kolecin, Pawłów,  

Podszyn, Wygoda, Wyspa. 

 

Zespół Szkoły i Przedszkola  

w Czyżowie Szlacheckim 

27-630 Zawichost 

    3 

 

 

 
Sołectwa: Linów, Linów-Kolonia, Piotrowice. 

Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Linowie 

Linów 217 

27-630 Zawichost 

 

   

  – obwód  dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.  

– obwód wyznaczony  dla celów głosowania korespondencyjnego. 

 

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub 

umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 

1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 

w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o: 



1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji 

2) całkowitej niezdolności do pracy 

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji 

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów 

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów 

a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie 

rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. 

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza 

Wyborczego w Kielcach IV najpóźniej do dnia 30 września  2019r. ( termin 

przedłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego )  

 

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania 

ukończą 75 lat lub  posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także 

wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o: 

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji 

2) całkowitej niezdolności do pracy 

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji 

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów 

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów 

a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie 

rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. 

  Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do 

Burmistrza  Zawichostu najpóźniej do dnia 04 października  2019r. 

 

W dniu głosowania 13 października 2019r. (niedziela) lokale wyborcze otwarte będą 

w godzinach od 7.00 do 21.00. 

 

                                                                                                         Burmistrz Zawichostu 

                                                                                                         Katarzyna Kondziołka 


