
INFORMACJA 
WÓJTA GMINY OPINOGÓRA GÓRNA 

z dnia 23 lipca 2015 r. 

w sprawie podania do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych 

komisji do spraw referendum 

      Na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. ustawa o referendum ogólnokrajowym  (Dz. U. z 2015 r. poz. 318) oraz  uchwały  
Nr XXI/120/2012 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 9 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Opinogóra Górna na stałe obwody głosowania oraz 
ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 2 listopada 2012 r. poz. 7267) zmienionej uchwałą      
Nr VII/45/2015 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia  
20 lipca  2015 r. poz. 6328) podaje się  do wiadomości wyborców informację o numerach i granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania,  
wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do 
potrzeb osób niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w referendum ogólnokrajowym 
zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. 

 

NUMER 
OBWODU 

GRANICE OBWODU  
SIEDZIBA OBWODOWEJ KOMISJI  

DO SPRAW REFERENDUM 
 

1 
miejscowości: Czernice, Kąty, Opinogóra Dolna, Opinogóra Górna, 
Opinogóra-Kolonia, Zygmuntowo 

 
Urząd Gminy 

Opinogóra Górna 
ul. Z. Krasińskiego 4 

06-406 Opinogóra Górna 

                                                                                                  

2 
miejscowości: Bacze, Dzbonie, Janowięta, Kołaki-Kwasy, Kotermań, 
Przedwojewo, Rąbież 

 
Świetlica wiejska 

Dzbonie 22 
06-406 Opinogóra Górna 

 

3 
miejscowości: Goździe, Kołaki-Budzyno, Łaguny, Wierzbowo, 
Wilkowo, Wola Wierzbowska 

 
Szkoła Podstawowa 

Wola Wierzbowska 27 
06-406 Opinogóra Górna 

 

4 
miejscowości: Bogucin, Kobylin, Kołaczków, Łęki, Pajewo-Króle, 
Pałuki, Przytoka 

 
Szkoła Podstawowa 

Kołaczków 10 
06-406 Opinogóra Górna 

 

5 
miejscowości: Chrzanowo, Chrzanówek, Elżbiecin, Pomorze, 
Władysławowo 

 
Świetlica wiejska 
Władysławowo 

ul. E. Krasińskiego 39 
06-406 Opinogóra Górna 

 

6 

miejscowości: Długołęka, Klonowo, Niemierzyce, Osyski, Patory, 
Pokojewo, Rembowo, Rembówko, Sosnowo, Trętowo-Mazarnięta, 
Trętowo-Pełzy, Wólka Łanięcka, Załuże-Imbrzyki 

 
Świetlica wiejska 

Rembówko 27 
06-406 Opinogóra Górna 

 
 
 

            Lokale wyborcze będą otwarte w dniu  6 września 2015 r.  w godz. 600 - 2200. 

                Wyborca może głosować korespondencyjnie. 

Głosowanie jest wyłączone w przypadku głosowania w obwodach odrębnych, a także w przypadku udzielenia przez wyborcę niepełnosprawnego pełnomocnictwa 

do głosowania. 

Zamiar głosowania korespondencyjnego przez wyborcę powinien być zgłoszony do dnia 24 sierpnia 2015 roku. 

                 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 oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat może udzielić pełnomocnictwa do głosowania.  

Głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone w przypadku głosowania w obwodach odrębnych, a także w przypadku zgłoszenia przez wyborcę zamiaru 

głosowania korespondencyjnego. 

Wniosek  w  sprawie  sporządzenia  aktu  pełnomocnictwa  składa   się  do   Wójta   Gminy do dnia 28 sierpnia 2015 roku. 

      

        - lokal wyborczy dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych 

 - obwodowa komisja do spraw referendum wyznaczona dla celów głosowania korespondencyjnego 

 

                                                                                                                                     

 W ó j t 

Stanisław Wieteska 


