
O B W I E S Z C Z E N I E                                                                                                                                                                                                          

BURMISTRZA GMINY I MIASTA W DRZEWICY 

z dnia 10 września 2015 roku 

 

 
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. zmian1) )  podaje się do  wiadomości wyborców informację o numerach 

oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do 

potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego i  przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej 

Polskiej, zarządzonym  na dzień 25  października 2015 r. 

 

Numer 

obwodu 

głosowania 

 

 

Granice obwodu głosowania 

Siedziba obwodowej komisji 

wyborczej 

1. Drzewica: os. Bolesława Chrobrego, ul. Szkolna (nieparzyste od Nr 33 do ostatniego numeru, parzyste od Nr 24A  do ostatniego numeru), ul. 

Prymasa Macieja Drzewickiego, ul. Przemysłowa,  ul. Stawowa (parzyste od Nr 60 do ostatniego numeru), ul. Stanisława Staszica ( nieparzyste 

od Nr 9  do ostatniego numeru),  os. Mieszka I-go, ul. Skalna, ul. Braci Kobylańskich (nieparzyste od  Nr 45 do ostatniego numeru, parzyste od 

Nr 50 do ostatniego numeru), ul. Stanisława Staszica  (nieparzyste od Nr 1 Nr 7), ul. Stawowa (nieparzyste od Nr 29 do ostatniego numeru)  

 

Szkoła Podstawowa 

w Drzewicy,                               

ul. St. Staszica 7  

 

2. Drzewica: ul. Stanisława Staszica (parzyste od  Nr 2 do ostatniego numeru), ul. Braci Kobylańskich (nieparzyste od Nr 1 do  Nr 43, parzyste od 

Nr 2 do Nr 48), ul. Stawowa (nieparzyste od Nr 1 do  Nr 27, parzyste od Nr 2 do Nr 58), ul. Szkolna  ( nieparzyste od  Nr 1do Nr 31, parzyste 

od Nr 2 do Nr 24), pl. Tadeusza Kościuszki, pl. Gabriela Narutowicza, ul. 17-go Stycznia, ul. Spacerowa, ul. Adama Mickiewicza (nieparzyste 

od Nr 1 do ostatniego numeru, parzyste od Nr 18 do ostatniego numeru), ul. Armii Krajowej,  ul. Stefana Żeromskiego, ul. mjra Hubala, ul. 

Klonowa,  ul. Ogrodowa, ul. Północna  

                   

Przedszkole Samorządowe 

w Drzewicy, 

ul. Stawowa 58  

3. Drzewica: ul. Jana Kilińskiego, pl. Wolności, ul. Adama Mickiewicza ( parzyste od  Nr 2 do Nr 16), ul. Warszawska,  ul. Juliusza Słowackiego, 

ul. gen. Władysława Sikorskiego, ul. Zdrojowa, ul. Sportowa, ul. Fabryczna, ul. Kolejowa,  ul. Błonie, ul. Sosnowa, ul. Rzeczna, ul. Cmentarna, 

ul. Mostowa, os. Słoneczne  

 

Remiza OSP w Drzewicy 

pl. Narutowicza 17  

 

4. Domaszno, Żdżary  

 

Szkoła Podstawowa 

w Domasznie 31 

5.  Zakościele, Żardki  Świetlica Wiejska 

w Zakościelu 86A 

6. Brzustowiec  

 

Szkoła Podstawowa 

w Brzustowcu 152 

7.  Brzuza, Idzikowice  Szkoła Podstawowa 

w Idzikowicach 30B 

8. Strzyżów, Werówka  Świetlica Wiejska 

w Strzyżowie 61 

9. Radzice Duże, Trzebina, Giełzów, Świerczyna  

 

Szkoła Podstawowa 

w Radzicach Dużych 169 

10.  Radzice Małe, Dąbrówka  Świetlica Wiejska 

w Dąbrówce 68 

11. Augustów, Jelnia  Szkoła Filialna w Jelni 98 

12. Krzczonów  Remiza OSP 

w Krzczonowie 13A 

13.  

Dom Pomocy Społecznej  -  obwód odrębny  

 

Dom Pomocy Społecznej 

w Drzewicy,                         

ul. Stawowa 21/25 

 
 Lokale wyborcze w dniu głosowania, tj. 25 października  2015 roku (niedziela) będą otwarte w godz.  700 do 2100 

 

                                   Lokale obwodowych komisji wyborczych oznaczone symbolami są dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych                                                                                                          

                              oraz  wyznaczone do celów  głosowania korespondencyjnego 
  

Wyborca może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę w urzędzie gminy, w której wpisany jest do rejestru wyborców, 

najpóźniej w 13. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 12 października 2015 r. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, a także wyborcy posiadający orzeczenie 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. zmian. )  mają prawo do głosowania  

za pośrednictwem pełnomocnika.  Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa należy złożyć wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) gminy, w której wyborca jest wpisany do 

rejestru wyborców  najpóźniej w 9. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 16 października 2015 r.  

 

Wyborca może głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym na obszarze gminy, w której stale zamieszkuje (innym niż właściwy dla jego stałego miejsca zamieszkania) lub w 

której będzie przebywać w dniu wyborów, jeżeli złoży pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców. Wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania 

na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania albo, w której wyborca czasowo przebywa składa się w urzędzie, w której znajduje się wybrany lokal 

wyborczy, najpóźniej w 5. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 20 października 2015 r. 

 

Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym 

obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w urzędzie gminy, w której wyborca będzie 

ujęty w spisie wyborców, najpóźniej w 2. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 23 października 2015 r.  

 

Przed przystąpieniem do głosowania wyborca zobowiązany jest okazać obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości. 

 

Informacje w sprawach rejestru wyborców i spisu wyborców, udzielenia pełnomocnictwa do głosowania, głosowania korespondencyjnego, zaświadczeń o prawie do głosowania  

można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta w Drzewicy, ul. Stanisława Staszica 22, pokój 5  /parter/  lub pod numerem telefonu: 48 375 60 92  

 

 
                                                                                                                                                  Burmistrz Gminy i Miasta w Drzewicy 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                               

                                                                                                                                                  mgr Janusz  Reszelewski 

 

 
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 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, poz. 951 i poz. 1529 oraz z 2014 r. poz. 179 i poz. 180 i 1072. 
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