OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Kampinos
z dnia 10 lipca 2015 r.
o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o
referendum

siedzibach obwodowych komisji ds.

Na podstawi art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (t.j. Dz. U. z 2015 r.,
poz. 318), w związku z art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn.
zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach
obwodowych komisji ds. referendum, w tym o lokalach obwodowych komisji ds. referendum dostosowanych do potrzeb
osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i
przez pełnomocnika w gminie Kampinos w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.:
Numer
obwodu
głosowania

1

2

Granice obwodu

Bieliny, Granica, Józefów, Kampinos,
Kampinos A, Komorów, Koszówka,
Kwiatkówek, Podkampinos, Prusy, Wiejca

Budki Żelazowskie, Grabnik, Kirsztajnów,
Łazy, Łazy Leśne, Pasikonie, Pindal,
Rzęszyce, Skarbikowo, Stare Gnatowice,
Strojec, Strzyżew, Szczytno, Wola
Pasikońska, Zawady

Siedziba obwodowej komisji
wyborczej

Gimnazjum z Oddziałami
Integracyjnymi w Kampinosie
ul. Szkolna 5
05-085 Kampinos

OSP w Zawadach
Zawady 22
05-085 Kampinos

- Lokale przystosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
- Lokale właściwe do głosowania korespondencyjnego

UWAGA:
1. Wyborcy do dnia 24 sierpnia 2015 r. * (poniedziałek) mogą zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego, w
tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a.
2. Wyborcy niepełnosprawni do dnia 28 sierpnia 2015 r. (piątek) mogą złożyć wniosek o sporządzenie aktu
pełnomocnictwa do głosowania.
3. Lokale obwodowych komisji ds. referendum w dniu 06 września 2015 r. (niedziela) będą otwarte w godz. 06.00
– 22.00
Wnioski można składać w godzinach pracy urzędu osobiście w pok. Nr. 5, faksem nr /22 725 04 44/ lub mailem
/usc@kampinos.pl/. Więcej informacji pod numerem tel: 22 725 00 40 w. 215.
WÓJT
dr inż. Monika Ciurzyńska
* Termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego i art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o
referendum ogólnokrajowym

