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

BURMISTRZA GMINY I MIASTA W DRZEWICY 

z dnia 30 września  2014 roku 

 
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 przez wyborców niepełnosprawnych  

 
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. zmian.) 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 przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone przez 

burmistrza dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego (Uchwała nr XXII /156/ 2012 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 22 listopada 2012 r .w sprawie podziału Gminy 

i Miasta Drzewica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, Uchwała Nr XL/283/2014 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy w 

sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Gminy i Miasta Drzewica podaję do publicznej wiadomości 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 do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień                          

16 listopada 2014 r. 

 

Numer 

obwodu 

głosowania 

 

 

Granice obwodu głosowania 

Siedziba obwodowej komisji 

wyborczej 

1. Drzewica: Okręg Nr 11 -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),                                                                            

Okręg Nr 12- 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: Okręg Nr 13 -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: Okręg Nr 14- ul. Jana Kilińskiego, pl. Wolności, ul. Adama Mickiewicza ( parzyste od  Nr 2 do Nr 16), ul. 

Warszawska, ul. Juliusza Słowackiego, ul. gen. Władysława Sikorskiego,                                                                                               

Okręg Nr 15 - 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. Okręg Nr 5 -Domaszno, Żdżary  
 

Szkoła Podstawowa 
w Domasznie 31 

5.  Okręg Nr 4 - Zakościele, Żardki  Świetlica Wiejska 

w Zakościelu 86A 

6. Okręg Nr 1 -Brzustowiec  
 

Szkoła Podstawowa 
w Brzustowcu 152 

7.  Okręg Nr 3 -Brzuza, Idzikowice  Szkoła Podstawowa 

w Idzikowicach 30B 

8. Okręg Nr 6 - Strzyżów, Werówka  Świetlica Wiejska 
w Strzyżowie 61 

9. Okręg Nr  8  - Radzice Duże,                                                                                                                                                          

Okręg Nr 10 - Trzebina, Giełzów, Świerczyna  

 

Szkoła Podstawowa 

w Radzicach Dużych 169 

10. Okręg Nr 9 - Radzice Małe, Dąbrówka  Świetlica Wiejska 

w Dąbrówce 68 

11. Okręg Nr 2 - Augustów, Jelnia  Szkoła Filialna w Jelni 98 

12. Okręg Nr 7-Krzczonów  Remiza OSP 

w Krzczonowie 13A 

13.  
Dom Pomocy Społecznej  -  obwód odrębny (okręg Nr 13) 

 

Dom Pomocy Społecznej 
w Drzewicy,                         

ul. Stawowa 21/25 
 

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

 

                            - obwody oznaczone tym symbolem oznaczają, że każda obwodowa komisja wyborcza jest wyznaczona do głosowania korespondencyjnego,  przy czym w obwodach 

                               Nr 1, 3 i 9  obwodowa komisja wyborcza jest właściwa dla dwu okręgów wyborczych i dlatego głosowanie korespondencyjne przeprowadza się w każdym z tych 

                               okręgów wyborczych. 

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 a także wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat może, w terminie do dnia 7 listopada 2014 r., złożyć wniosek do 

Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu w wyborach oraz może, w terminie do 26 października 2014 r.,  zgłosić 

zamiar głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a.                     

 

        Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania 16 listopada 2014 roku (niedziela) w godzinach 700 do 2100. 

 

 
                                                                                                                                                  Burmistrz Gminy i Miasta w Drzewicy 

 

                                                                                                                                              (-) mgr Janusz  Reszelewski 
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