
OBWIESZCZENIE 
Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost 

z dnia 18 wrzesnia 2015r. 
w sprawie informacji o numerach I granicach obwodOw glosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, 

lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepelnosprawnych, o mo1iwoci glosowania 
korespondencyjnego I przez pelnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej I Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarzdzonych na 

dzieñ 25 pa±dziernika 2015 r. 

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z pOn. zm .) i uchwaly Nr 
XXI/144/2012 Rady Miejskiej w Zawichocie z dnia 8 listopada 2012r., w sprawie podzialu Gminy Zawichost na stale obwody glosowania, 
ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. wiçt. poz. 3217 z 23.11.2012r. z pOn.zm.), podaje 
sic do wiadomoci publicznej wyborcOw informacjç o numerach i granicach obwoddw glosowania, wyznaczonych siedzibach 

obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców 

niepelnosprawnych, o mozliwoci glosowania korespondencyjnego I przez pelnomocnika w wyborach do Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej I Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarzdzonych na dzieñ 25 pa±dziernika 2015 r. 

Numer obwodu Granice obwodu glosowania Siedziba 
glosowania (wykaz ulic tub miejscowoci) obwodowej komisji wyborczej 

1 Miasto 	Zawichost 	ulice: 	Asnyka, 	Askenazego, 	Cicha, Miejsko-Gminny Orodek Kultury w Zawichocie 
Czachowskiego, 	Gteboka, 	GOrki, 	Joselewicza, 	Kilinskiego, 
Kogciuszki, Krçta, Krochmalna, KrOtka, Kwiatowa, 	w. Leonarda, ul. Zeromskiego 33 

( 11 	Listopada, 	3 	Maja, 	Nadbrzena, 	Nadwitañska, 	Nowa, 
Ogrodowa, Okre2na, Opatowska, Ostrowiecka, Pla2owa, Podgórze, tel.(15) 83-64-164 
Polna, Poprzeczna, Prosta, Rybacka, Rynek Duty, Rynek Maly, 
Sadowa, 	Sandomierska, 	Stoneczna, 	Sportowa, 	Szkolna, 
wiçtokrzyska, Trójca, Wqska, Wiosenna, Zielna, Zeromskiego. 

2 Solectwa: 	ChrapanOw, 	Czy26w 	Plebañski, 	Czy26w 	Szlachecki, Zespél Szkoly i Przedszkola w Czy±owie Szlacheckim 
Dqbie, Dziurdw, JózefkOw, Kolecin, PawlOw, Podszyn, Wygoda, 
Wyspa. tel.(15) 83-55-116 

3 Sotectwa: Linów, Linów-Kolonia, Piotrowice. Samorzqdowe Przedszkole w Linowie 
Linéw 97A  

tel. _(15)_83-64-022 

- obwód dostosowany do potrzeb wyborców niepelnosprawnych. 

- obwód wyznaczony dia celów glosowania korespondencyjnego. 

Kady wyborca (w tym wyborca niepelnosprawny), na jego pisemny wniosek wniesiony do Urzedu Miasta i Gminy 
Zawichost, najpóniej w 5 dniu przed dniem wyborcdw tj. do dnia 20 pa±dziernika 2015 r., jest dopisywany do spisu wyborcOw 
w wybranym przez siebie obwodzie glosowania na obszarze gminy wlaciwej ze wzg1du na miejsce jego stalego zamieszkania, 
albo w ktOrej czasowo przebywa. 

Wyborca niepelnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepe1nosprawnoci w rozumieniu ustawy z dnia 27 
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej I spolecznej oraz zatrudnianiu osób niepelnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 
721, z pó±n. zm.) oraz wyborca, ktOry najpo±niej w dniu glosowania koñczy 75 lat, mote 
w terminie do dnia 16 padziernika 2015 r., zloyc wniosek do Burmistrza Miasta I Gminy Zawichost o sporzdzenie aktu 
pelnomocnictwa do glosowania w jego imieniu. 

Kady wyborca (w tym wyborca niepelnosprawny) mote glosowad korespondencyjnie. Zamiar glosowania 
korespondencyjnego powinien byd zgloszony Burmistrzowi Miasta I Gminy Zawichost do dnia 12 padziernika 2015 r. (termin 
wydluony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego). 

Uwaga! 
W przypadku zgloszenia przez wyborcç zamiaru glosowania korespondencyjnego, glosowanie za porednictwem pelnomocnika 
jest wylczone. 

Lokale wyborcze bçdt otwarte w dniu glosowania 25 padziernika 2015 r. (niedziela) 
w godzinach od 7.00 do 21.00 
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