
OBWIESZCZENIE 
Wójta Gminy Kampinos 

z dnia 22 kwietnia 2014 r. 

 
o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych 
komisji wyborczych dla wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych  
na dzień 25 maja 2014 r. 
 
 
Na podstawie art. 16 § 1 i art. 61 a 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U  
z 2011 r. Nr 21 poz. 112 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o numerach  
i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach 
obwodowych komisji wyborczych przystosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz 
o możliwości glosowania korespondencyjnego przez osoby niepełnosprawne, w wyborach posłów 
do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.: 
 

Numer obwodu 

głosowania 
 Granice obwodów 

 Siedziba obwodowej komisji 

wyborczej 

1  

 

 

Kampinos,   Kampinos A, 

Komorów,   Koszówka, 

Kwiatkówek,   Bieliny,    

Granica,   Józefów,  

Podkampinos,   Wiejca,   Prusy, 

Gimnazjum z Oddziałami 

Integracyjnymi w Kampinosie 

ul. Szkolna 5 

05-085 Kampinos 

2 

 

Pasikonie,   Budki  Żelazowskie,   

Grabnik,   Kirsztajnów,   Łazy, 

Łazy Leśne,   Pindal,   Rzęszyce, 

Skarbikowo,   Stare Gnatowice,  

Strojec,   Strzyżew,   Szczytno, 

Wola Pasikońska,   Zawady 

OSP w Zawadach  

Zawady 22 

05-085 Kampinos 

(lokal przystosowany  

dla potrzeb wyborców  

niepełnosprawnych) 

 
 

  WÓJT GMINY KAMPINOS 
 

               /-/ Tomasz Tymoftyjewicz 

UWAGA: 

1. Wyborcy niepełnosprawni do dnia 5 maja 2014 r.*) (poniedziałek) mogą zgłosić zamiar 
głosowania korespondencyjnego w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania 
sporządzonych w alfabecie Braille’a.  
Do głosowania korespondencyjnego wyznacza się Obwodową Komisję nr 2 w Zawadach. 
2. Wyborcy niepełnosprawni do dnia 12 maja 2014 r.*) (poniedziałek) mogą składać wniosek o 
dopisanie do spisu wyborców w obwodzie, w którym lokal jest dostosowany  
do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o zamiarze głosowania w tym obwodzie  
przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a. 
3. Wyborcy czasowo przebywający na obszarze gminy oraz wyborcy nigdzie niezamieszkali  
do dnia 20 maja 2014 r. (wtorek) mogą składać wnioski o dopisanie do spisu wyborców. 
Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Kampinos (ul. Niepokalanowska 3 08-085 Kampinos) 
w pok. nr 5  w godz. 7.30 – 15.30. 

 

 

Lokale obwodowych komisji wyborczych w dniu 25 maja 2014 r. (niedziela) 

będą otwarte w godz. 7.00 – 21.00 
 

*) termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego 


