OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŚWIDNICA
z dnia 21 września 2015 roku
w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych
komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania
korespondencyjnego, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika.
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112
z późn. zm.1) podaje się do wiadomości wyborców informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych
siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach komisji dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych,
o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP
zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Nr obwodu
głosowania

Siedziba obwodowej
komisji wyborczej

Granica obwodu

Gminny Ośrodek Kultury
Świdnica
ul. Ogrodowa nr 37

1
PIASKI, ŚWIDNICA, przysiółek Łochowo

2

BUCHAŁÓW, DRZONÓW, gajówka Wirówek, RADOMIA
przysiółek ORZEWO, SŁONE,

Sala wiejska
Słone
ul. Słoneczna nr 42

3

GRABOWIEC, KOŹLA, LETNICA, LIPNO, gajówka Dobra

Sala wiejska
Letnica nr 10

4

Sala wiejska
Wilkanowo
ul. Szkolna nr 3

WILKANOWO, przysiółek RYBNO

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

obwody oznaczone symbolem zostały wyznaczone dla celów głosowania
korespondencyjnego.

Osoba niepełnosprawna 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 127,
poz. 721 z późn. zm.) oraz osoba , która najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może w terminie do dnia 16 października
2015 r. złożyć wniosek do Wójta o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.
UWAGA!
W przypadku zgłoszenia przez osobę
niepełnosprawną zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie
za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone.
Informacje w sprawach rejestru wyborców i spisu wyborców, wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania, udzielania
pełnomocnictwa, głosowania korespondencyjnego można uzyskać w Urzędzie Gminy Świdnica przy ulicy Długiej nr 38, pokój
nr 1 i 7
albo pod nr telefonów: 68 3273115/118 wew. 135, 136 lub w formie elektronicznej, adres e-mail:
elud@swidnica.zgora.pl, a.pantak@swidnica.zgora.pl
Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania 25 października 2015 r. (niedziela) w godzinach od 7.00 do 21.00.
Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie obowiązany okazać obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty
lub inny dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości.

Wójt Gminy Świdnica
/-/ Adam Jaskulski
_____________________________
1)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr
171, poz. 1016 i Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529, z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072 oraz z 2015 r. poz. 1043, 1044 i 1045.

