
OBWIESZCZENIE 

Wójta Gminy Zagnańsk 

z dnia 17 kwietnia 2014 r. 

 

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 oraz 

wskazanie, która z obwodowych komisji wyborczych jest wyznaczona przez wójta dla przeprowadzenia 

głosowania korespondencyjnego. 

 
 Na podstawie art. 16 § 1 i art. 61a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 
112 ze zm.) oraz uchwały Nr 8/2013 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 stycznia 2013 w sprawie podziału Gminy 
Zagnańsk na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, 
zmienionej uchwałą nr 55/2014 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 31 marca 2014 w sprawie zmiany uchwały  dot. 
podziału Gminy Zagnańsk na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych 
komisji wyborczych i Zarządzenia Nr 53/2014 Wójta Gminy Zagnańsk z dnia 9 kwietnia 2014 w sprawie wyznaczenia 
siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego,  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 wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego w wyborach do 
Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. 
Numer obwodu 
głosowania 

Granice obwodu głosowania  Siedziba obwodowej komisji wyborczej 

1                                       Sołectwo Bartków Urząd Gminy Zagnańsk  
ul. Spacerowa 8 

2 Sołectwo Zagnańsk Zespół Szkoły Podstawowej Nr 2, Przedszkola  
i Gimnazjum w Zagnańsku, ul. Turystyczna 59 

3 Sołectwa: Chrusty, Jaworze Świetlica            
Jaworze, ul. Bursztynowa 9 

4 Sołectwa: Gruszka, Kajetanów Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum  
w Kajetanowie, Zabłocie 1 

5 Sołectwa: Samsonów, Janaszów Zespół Szkoły Podstawowej, Przedszkola  
i Gimnazjum w Samsonowie, Samsonów 24 

6 Sołectwo Tumlin Zespół Szkoły Podstawowej, Przedszkola  

i Gimnazjum w Tumlinie, ul. Grodowa 2 

7 Sołectwa: Szałas, Długojów Budynek Gminny 
Szałas 1A 

8 Sołectwa: Kołomań, Umer Budynek Gminny   
Umer 76 

9 Sołectwa: Lekomin, Zachełmie Budynek Gminny  
Zachełmie 1 

10 Sołectwo Kaniów Zespół Szkół Leśnych w Zagnańsku 
ul. Spacerowa 4 

11 Sołectwo Belno Budynek Gminny 
Belno 143 

 

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

               niepełnosprawnych. 
 

 – obwody oznaczone symbolem, Zarządzeniem Nr 53/2014 Wójta Gminy Zagnańsk z dnia 9 kwietnia 2014 r.  
    w  sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego, zostały     
    wyznaczone dla celów głosowania korespondencyjnego. 

  
Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania 25 maja 2014 r. (niedziela) w godzinach od 7.00 do 21.00. 

 Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie obowiązany okazać obwodowej komisji wyborczej dowód 
osobisty lub każdy inny dokument z fotografią umożliwiający stwierdzenie tożsamości. Dokumentem tym nie może być 

„książeczkowy” dowód osobisty.. 
 
 
 
 
 
 

 Wójt Gminy Zagnańsk 

 
/-/ Szczepan Skorupski 


