
 

OBWIESZCZENIE 
BURMISTRZA SULEJOWA 

z dnia 26 stycznia 2015 r. 
 w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów g osowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach 
obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepe nosprawnych o mo liwo ci g osowania korespondencyjnego przez 
wyborców niepe nosprawnych oraz wskazanie, które z obwodowych komisji wyborczych s  wyznaczone przez Burmistrza dla przeprowadzenia 
g osowania 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.) podaje si  do wiadomo ci wyborców 
informacj  o numerach i granicach obwodów g osowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych 
dostosowanych do potrzeb wyborców niepe nosprawnych, o mo liwo ci g osowania korespondencyjnego przez wyborców niepe nosprawnych oraz wskazanie, które  
z obwodowych komisji wyborczych s  wyznaczone przez Burmistrza dla przeprowadzenia g osowania korespondencyjnego w wyborach uzupe niaj cych do Rady Miejskiej 
w Sulejowie, zarz dzonych na dzie  1 marca 2015 roku. 

 
 
 
Nr obwodu 
g osowania 
 

 
Granice obwodu g osowania 

 
Nr okr gu   

wyborczego 
 

 
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej 

 
 

 
 

1 

Sulejów ulice: Akacjowa, Cmentarna, Cz stochowska, Górna, Krótka, 
Ksi dza Jana Umi skiego, Malinowa, Milejowska, Plac Ksi dza 
Kanonika Antoniego Grochowskiego, Plac Stra y, Podkurn dz, Podole, 
Polna, Po udniowa, Przydzia ki, Szkolna, W ska. 

2 

 
Zespó  Szkó  Ponadgimnazjalnych  

w Sulejowie 

 
   -  obwodowa komisja wyborcza wyznaczona do g osowania korespondencyjnego.  
 
 Wyborca niepe nosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepe nosprawno ci w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej  
i spo ecznej oraz zatrudnieniu osób niepe nosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407, z pó n. zm.) oraz wyborca, który najpó niej w dniu g osowania ko czy 75 lat, 
mo e w terminie do dnia 20 lutego 2015 r. z o y  wniosek do Burmistrza Sulejowa o sporz dzenie aktu pe nomocnictwa do g osowania w jego imieniu.  
 Wyborca niepe nosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepe nosprawno ci w rozumieniu ustawy z dnia  27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej  
i spo ecznej oraz zatrudnieniu osób niepe nosprawnych mo e g osowa  korespondencyjnie. Termin zg aszania g osowania korespondencyjnego up ywa w dniu  
9 lutego 2015 r. UWAGA! W przypadku zg oszenia przez wyborc  niepe nosprawnego zamiaru g osowania korespondencyjnego, g osowanie za po rednictwem 
pe nomocnika jest wy czone.  
Informacj  w sprawach rejestru i spisu wyborców mo na uzyska  w Urz dzie Miejskim, albo pod nr telefonu: 44/ 6102509 lub w formie elektronicznej – adres e-mail 
ewidencja@sulejow.pl Informacj  w sprawach udzielenia pe nomocnictwa oraz g osowania korespondencyjnego mo na uzyska  w Urz dzie Miejskim pod nr telefonu 
44/6102501 lub w formie elektronicznej – adres e-mail um@sulejow.pl  
Lokal wyborczy b dzie otwarty w dniu g osowania 1 marca 2015 r. (niedziela) w godzinach od 7:00 do 21:00 Przed przyst pieniem do g osowania wyborca b dzie 
zobowi zany okaza  obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub inny dokument umo liwiaj cy stwierdzenie to samo ci.      
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   /-/ WOJCIECH OSTROWSKI 
 


