
OBWIESZCZENIE
WOJTA GMINY SLAWNO

z dnia 7 lipca 2015 r.
Na podstawie art. 6 ust. 5 w zwiazku z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r.

o referendum ogolnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318) podaje sie do publicznej wiadomosci
informacj? o numerach i granicach obwodow glosowania oraz siedzibach obwodowych komisji
do spraw referendum, w tym o lokalach obwodowych komisji do spraw referendum
dostosowanych do potrzeb osob niepelnosprawnych uprawnionych do udzialu
w referendum, a takze o mozliwosci glosowania korespondencyjnego i przez pelnomocnika
w referendum ogolnokrajowym, zarz^dzonym na dzien 6 wrzesnia 2015 r.

Nr obwodu
glosowania

1

1

2

3

4

5

6

7

8

Granice obwodu gtosowania

2

Stawno, Stawno-Kolonia,
Kamilowka, Kozenin, Owadow

Celestynow, Grudzen-Kolonia,
Olszewice, Unewel

Bratkow, Grudzeri-Las,
Kamieh, Tomaszowek, Wincentynow

Dqbrowka, Szadkowice, Trojanow,
Antoniowka, Ostrozna

Gawrony, Kunice

Grqzowice, Zachorzow,
Jozefow, Zachorzow-Kolonia,

Da.browa, Popfawy, Psary,
Prymusowa Wola

Antoninow, Ludwinow, Wygnanow,
Olszowiec, Sepno-Radonia

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

3
Urza.d Gminy w Slawnie

ul. Marszatka Jozefa Pilsudskiego 31
26-332 Stawno

Publiczna Szkota Podstawowa
w Celestynowie Nr 24 rjn

26-332 Stawno I CM El
Publiczna Szkola Podstawowa
im. Ks. Jana Twardowskiego

w Kamieniu Nr 64
26-332 Stawno

Publiczne Gimnazjum
im. Kazimierza Wielkiego
w Szadkowicach Nr 38 A nr-j . .

26-332 Stawno IQJ ̂
Publiczna Szkota Podstawowa

im. Wandy i Henryka Ossowskich
w Kunicach Nr 62 A

26-332 Stawno
Publiczna Szkota Podstawowa

w Zachorzowie Nr 62 rrn . .
26-332 Stawno iQJ l̂

Zespot Szkol Samorza.dowych
w Prymusowej Woli Nr 6

26-332 Stawno
Ochotnicza Straz Pozarna w Stawnie

ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 1 nr~i . .
26-332 Stawno l£>i ^4

Lokale wyborcze w dniu glosowania 6 wrzesnia 2015 r. (niedziela) otwarte b^d^ w godzinach 6°° - 22°°

Lokale obwodowych komisji do spraw referendum oznaczone symbolami s^ dostosowane
do potrzeb osob niepelnosprawnych uprawnionych do udzialu w referendum oraz wyznaczone
do celow glosowania korespondencyjnego.

Osoba uprawniona do udzialu w referendum moze glosowai korespondencyjnie. Zamiar glosowania korespondencyjnego
powinien bye zgtoszony przez osob? uprawnion^ do udziahi w referendum w urzedzie gminy najpozniej w 13. dniu przed
dniem referendum, tj. do dnia 24 sierpnia 2015 r.



*

Osoby, ktore najpozniej w dniu gtosowania ukoncza^ 75 lat, a takze osoby posiadajgce orzeczenie o znacznym
lub umiarkowanym stopniu niepemosprawnosci w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i spolecznej oraz zatrudnianiu osob niepelnosprawnych (Dz. U. z2011 r. Nr 127, poz. 721, z p6zn. zm.) maja^ prawo
do gtosowania za poSrednictwem pelnomocnika. Wniosek o sporzgdzenie aktu pemomocnictwa nalezy ztozyc wqjtowi
gminy najp6zniej w 9. dniu przed dniem referendum, tj. do dnia 28 sierpnia 2015 r.

Osoba uprawniona do udzialu w referendum moze glosowac w wybranym przez siebie lokalu obwodowej
komisji do spraw referendum na obszarze gminy, w ktorej stale zamieszkuje (innym niz wlasciwy dla jej miejsca statego
zamieszkania) lub w ktorej bedzie przebywac w dniu referendum, jezeli ztozy pisemny wniosek o dopisanie do spisu os6b
uprawnionych do udziahi w referendum. Wniosek nalezy zlozyc do urz^du gminy najpozniej w 5. dniu przed dniem
referendum, tj. do dnia 1 wrzesnia 2015 r.

Osoba uprawniona do udziahi w referendum, ktora zamierza zmienic miejsce pobytu przed dniem
referendum moze otrzymac za^wiadczenie o prawie do glosowania. Z zaswiadczeniem takim mozna glosowac w dowolnym
obwodzie glosowania w kraju, za granica^ lub na polskim statku morskim. Wniosek o wydanie zaswiadczenia o prawie do
glosowania nalezy zlozyd do urz^du gminy najpozniej w 2 dniu przed dniem referendum, tj. do dnia 4 wrzesnia 2015 r.

Przed przystapieniem do glosowania osoba uprawniona do udzialu vv referendum obowiazanajest okaza^
obwodowej komisji do spraw referendum dowod osobisty lub inny dokument umozliwiajgcy stwierdzenie tozsamo^ci.

Informacje w sprawach rejestru wyborcow i spisu osob uprawnionych do udziahi w referendum, udzielenia
pemomocnictwa do glosowania, glosowania korespondencyjnego, zaswiadczen o prawie do gtosowania mozna uzyskac
w Urz?dzie Gminy w Slawnie, ul. Marszalka Jozefa Pilsudskiego 31, lub pod nr telefonu: (44) 755 - 18 - 55


