
         OBWIESZCZENIE 
         Wójta Gminy Żarnów 

          z dnia 9 września 2015 roku 
 

w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, o lokalach 
przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika  

w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.   
 

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm. 
1
), oraz na podstawie Uchwały Rady 

Gminy Żarnów Nr XX/154/2012 z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Żarnów na obwody głosowania, ustalenie ich numerów, granic i siedzib 
obwodowych komisji wyborczych, Uchwały Rady Gminy Żarnów Nr XXIX/237/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/154/2012 z dnia 
30 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Żarnów na obwody głosowania, ustalenie ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych, Uchwały 
Rady Gminy Żarnów Nr IX/70/2015 z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie gminy Żarnów w wyborach do 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 
 

podaje do publicznej wiadomości 
informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, o lokalach przystosowanych  

do potrzeb osób niepełnosprawnych, możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika  
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 

  

Nr obwodu 
głosowania 

Granice obwodu głosowania Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej 

1.  
Żarnów: ul. Leśna, Os. im. Juliana Bartoszewicza, ul. Polna,  

ul. Przedborska, ul.Wesoła, ul. Zielona, ul. Spacerowa,  
Nowa Góra, Paszkowice, Sielec. 

Szkoła Podstawowa im. Juliana Bartoszewicza,  
ul. Przedborska 10, 26-330 Żarnów 

2.  
 

 

Żarnów: ul. 17 Stycznia, ul. Cicha, ul. Konecka, Plac 900-Lecia,  
ul. Powstańców Wielkopolskich, ul. Targowa, ul. Topolowa,  

ul. Źródlana, ul. Wiatrakowa, ul. Górnicza, ul. Sielecka, ul. Krótka,  
ul. Opoczyńska, ul. Piotrkowska, Plac Marszałka J. Piłsudskiego,  
ul. Strażacka, ul. Szeroka, ul. Szkolna, ul. Wolności, ul. Składowa 

Gimnazjum im. 25 pułku piechoty Armii Krajowej,  
ul. Polna 1, 26-330 Żarnów 

3. 

 

 
 

 

Trojanowice, Budków, Niemojowice, Nadole,  
Bronów od nr 12 do nr 37A 

Dom Kultury w Żarnowie,  
ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów   

4.  Antoniów, Chełsty, Marcinków, Jasion, Malenie, Siedlów, Adamów, 
Tomaszów, Kamieniec. 

Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej,  
Chełsty 39, 26-330 Żarnów 

5.  Skórkowice, Skumros, Poręba, Klew, Klew-Kolonia, Afryka, Dąbie, 
Ławki, Młynek, Ruszenice, Ruszenice-Kolonia 

Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie  
Filia w Skórkowicach,  

ul. Przedborska 26, 26-330 Żarnów 

6.  Malków, Grębenice, Soczówki, Wierzchowisko,  
Bronów od nr 1 do nr 11. 

Dom Ludowy w Soczówkach,  
Soczówki 71A, 26-330 Żarnów 

7. 
 

 

 

Straszowa Wola, Topolice, Miedzna Murowana: ul. Brzozowa,  
ul. Polna, ul. Spacerowa, ul. Topolowa, ul. Złota, ul. Bankowa,  

ul. Główna, ul. Ogrodowa, ul. Opoczyńska, ul. Słoneczna, ul. Wysoka, 
ul. Zielona, ul. Leśna, ul. Kościelna. 

Wiejski Dom Kultury, Miedzna Murowana  
ul. Główna 2, , 26-330 Żarnów 

8.  Dłużniewice, Pilichowice, Zdyszewice, Myślibórz, Widuch. 
Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Zdyszewicach, 

Zdyszewice 43A, 26-330 Żarnów 

9.  Obwód odrębny: Dom Pomocy Społecznej w Niemojowicach, 
 Niemojowice 68 

Dom Pomocy Społecznej w Niemojowicach, 
Niemojowice 68, 26-330 Żarnów 

 

Lokale wyborcze w dniu głosowania tj. 25 października 2015 r. (niedziela) otwarte będą w godzinach 7
00

 - 21
00                                                                                                             

 
- obwody oznaczone symbolem, posiadają lokale wyborcze dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 

 
- obwodowe komisje wyborcze właściwe dla celów głosowania korespondencyjnego 

Wyborca może głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym na obszarze gminy, w której stale zamieszkuje (innym niż właściwy dla jego 
stałego miejsca zamieszkania) lub w której będzie przebywać w dniu wyborów, jeżeli złoży pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców. Wniosek o 

dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania albo, w której 
wyborca czasowo przebywa składa się w urzędzie, w której znajduje się wybrany lokal wyborczy, najpóźniej w 5. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 20 

października 2015 r. 
Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem 

takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do 
głosowania składa się w urzędzie gminy, w której wyborca będzie ujęty w spisie wyborców, najpóźniej w 2. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 23 

października 2015 r. 
Wyborca może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę w Urzędzie Gminy Żarnów, 

w której wpisany jest do rejestru wyborców, najpóźniej w 13. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 12 października 2015 r. 
Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, a także wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 
r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) mają prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa należy złożyć 
wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) gminy, w której wyborca jest wpisany do rejestru wyborców najpóźniej w 9. dniu przed dniem wyborów tj. do dnia 

16 października 2015 r. 
Informacje w sprawach rejestru i spisu wyborców, udzielenia pełnomocnictwa, głosowania korespondencyjnego oraz zaświadczeń o prawie do głosowania 

można uzyskać w Urzędzie Gminy Żarnów ul. Opoczyńska 5, pokój nr 12 pod nr telefonu: 44 7577055, albo pokój nr 8 pod nr telefonu 44 7577055 lub w formie 
elektronicznej, adres e-mail sekretariat@zarnow.eu 

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  

                 (-) dr Krzysztof Nawrocki  

                                                 
1
 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 

1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, poz. 951 i poz. 1529 oraz z 2014 r. poz. 179 i poz. 180 i 1072. 

mailto:sekretariat@zarnow.eu

