
OBWIESZCZENIE  
WÓJTA  GMINY  GRABOWIEC     

                              

z dnia 20 lipca 2015 roku 

w sprawie numerów i granic obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji do spraw 

referendum, lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób 

niepełnosprawnych uprawnionych do referendum, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez 

pełnomocnika w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.  

Na podstawie art. 6 ust. 5  ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. 2015 r., 

poz. 318) w związku z art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, 

poz. 112 z późn. zm.) oraz uchwałą Nr XX/115/2012 Rady Gminy Grabowiec z dnia 26 października 2012 r. w 

sprawie podziału Gminy Grabowiec na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib 

obwodowych komisji (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2012 r., poz.4074) podaje się do wiadomości publicznej 

informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz  siedzibach obwodowych komisji do spraw 

referendum, lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych dla potrzeb osób 

niepełnosprawnych uprawnionych do referendum, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez 

pełnomocnika w referendum ogólnokrajowym,  zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. 

 

Numer 

obwodu 

głosowania 

Granice obwodu głosowania 

 

Siedziba 

obwodowej komisji wyborczej 

 

 

1. 

Cieszyn, Czechówka, Grabowiec, ul.: (Górna, Hrubieszowska, 

Jatkowa, Kościelna, Kozia, Malarska, Rynek, Rzeczna, 

Skierbieszowska od nr 1-42, Wspólna), Grabowiec, ul.: (700-

Lecia, Cmentarna, Krynoczki, Parkowa, Partyzantów, 

Skierbieszowska od nr 43-86, Zielona), Grabowiec, ul.: 

(Wesoła, Wojsławska), Hołużne, Szczelatyn, Wolica  

Uchańska.   

Grabowiec     

Zespół Szkół 

22-425 Grabowiec 

ul. Wojsławska 1 

 

2. 

 

Bereść, Bronisławka, Dańczypol, Grabowiec – Góra od nr 1-

106, Grabowiec - Góra od nr 107-220, Henrykówka, Rogów, 

Siedlisko, Żurawlów. 

Grabowiec   

Gminny Ośrodek Kultury  

22-425 Grabowiec 

ul. Rynek 6    

                                               

                                                             

3. Grabowczyk, Ornatowice, Ornatowice –Kolonia, Skibice, 

Szystowice. 

Ornatowice 45 

była Szkoła Podstawowa 

22-425 Grabowiec  

4. Majdan Tuczępski, Skomorochy Duże, Skomorochy Małe, 

Tuczępy, Wólka Tuczępska 

Tuczępy  

Remiza OSP 

22-425 Grabowiec 

 

 

- lokal wyborczy obwodów oznaczony symbolem jest dostosowany dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych. 

 

- obwód oznaczony symbolem został wyznaczony dla celów głosowania korespondencyjnego. 

 

 

Każda osoba uprawniona do udziału w referendum (w tym osoba niepełnosprawna) jeżeli złoży pisemny 

wniosek do Urzędu Gminy do 1 września 2015 r., będzie dopisana do spisu osób uprawnionych do udziału w 

referendum w wybranym przez siebie obwodzie głosowania. 



Osoba niepełnosprawna uprawniona do udziału w referendum o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności w rozumieniu ustawy  z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) oraz 

osoba uprawniona do udziału w referendum, która najpóźniej w dniu referendum kończy 75 lat, może w 

terminie do 28 sierpnia 2015 r. złożyć wniosek do Wójta Gminy o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do 

głosowania w jego imieniu. 

Uwaga! 

Każda osoba uprawniona do udziału w referendum może głosować korespondencyjnie.( zgłaszanie zamiaru 

głosowania do 24 sierpnia 2015 r.) 

W przypadku zgłoszenia przez osobę uprawnioną do  udziału w referendum głosowania korespondencyjnego, 

głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone. 

Informacje w sprawach rejestru i spisu wyborców, udzielenia pełnomocnictwa, głosowania 

korespondencyjnego oraz zaświadczeń o prawie do głosowania można uzyskać w Urzędzie Gminy Grabowiec 

przy ul. Rynek 3, pokój nr 13 albo pod nr telefonu 84 651-24-74 w 38. 

Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania 6 września 2015 r. w godzinach od 6.00 do 22.00. 

Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie obowiązany okazać obwodowej komisji wyborczej 

dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający stwierdzenie tożsamości. 

 

Wójt Gminy 

                /-/ Waldemar Greniuk 

 


