
OBWIESZCZENIE 
BURMISTRZA CZCHOWA 

z dnia 25 września 2015 r. 

Na podstawie  art. 16 § 1, § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z póź. zm) oraz uchwały Nr VIII/93/2015 Rady 
Miejskiej w Czchowie z dnia 18 września 2015 r. w sprawie podziału gminy Czchów  na stałe obwody głosowania, ustalenie ich numerów, granic oraz siedzib 
obwodowych komisji wyborczych, uchwały Nr VIII/92/2015 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 18 września 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu 
głosowania,  Burmistrz Czchowa podaje do publicznej  wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych 
komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania 
korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 
października 2015 r.  

 

      Lokale dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych 

      Lokal wyznaczony dla celów głosowania korespondencyjnego. 
     Przed przystąpieniem do głosowania wyborca obowiązany jest okazać obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub 

inny dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości. 
     

Wyborca niepełnosprawny 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, póź. 
zm) oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może w terminie do 16 października 2015 r. złożyć wniosek do 
Burmistrza Czchowa o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu. 
      Wyborca może zgłosić Burmistrzowi Czchowa zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 10 października  2015r 
Wyborca,  może być dopisany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej dla 
miejsca jego zamieszkania jeśli w terminie do dnia 20 października 2015 r. złoży stosowny wniosek. 
      Bliższych informacji w sprawach rejestru i spisu wyborców, pełnomocnictwa do głosowania oraz głosowania korespondencyjnego 
można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Czchowie; Rynek 12, (Referat Społeczno – Organizacyjny,  pok. nr 20,   tel. 14 6621725; 14 
6621728, e-mail gmina@czchow.pl  elektroniczna skrzynka podawcza www.bip.czchow.pl) 
godziny urzędowania:  poniedziałek 8.00-16.00,   wtorek –  piątek  7.30 – 15.30    
Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania 25 października  2015 r . (niedziela ) w godz. od  7.00  do  21.00 

 

BURMISTRZ CZCHOWA 
(-) Marek Andrzej Chudoba 

Nr obwodu 
głosowania 

Granice obwodu 
głosowania 

Siedziba 
obwodowej komisji wyborczej 

1 
 

 
 

 

 Miasto: 
 Czchów  

Publiczna Szkoła Podstawowa w Czchowie, Czchów ul. Szkolna 2 
Komisja wyznaczona do obsługi głosowania 

korespondencyjnego 

2 
Sołectwa: 
Będzieszyna, 
Wytrzyszczka 

Budynek Komunalny, 
w Wytrzyszczce, 
Wytrzyszczka 15 

 

3 
 

 
 

 
 

Sołectwo: 
Jurków 

Zespół Szkół w Jurkowie, 
Jurków 150 

Komisja wyznaczona do obsługi głosowania 
korespondencyjnego 

 
4 
 

 
 

 

Sołectwo: 
Złota 

Zespół Szkół i  Przedszkola w Złotej, 
Złota 50 

Komisja wyznaczona do obsługi głosowania 
korespondencyjnego 

5 
 

 
 

 

Sołectwo: 
Tymowa 

Zespół Szkół w Tymowej 
Tymowa 376 

Komisja wyznaczona do obsługi głosowania 
korespondencyjnego 

6. 
Sołectwo: 
Tworkowa 

Zespół Szkół w Tworkowej 
Tworkowa 36 

7. 
Sołectwa: 
Biskupice Melsztyńskie, 
Domosławice 

Zespół Szkół i Przedszkola w Domosławicach, 
Domosławice 24 

8. 
Sołectwo: 
Piaski-Drużków 

Budynek Komunalny w Piaskach-Drużkowie 
Piaski-Drużków 1 

9. 

Odrębny obwód głosowania 
dla wyborców 
przebywających  
w Zakładzie Opiekuńczo –
Leczniczym  

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Czchowie 

ul. Sądecka 183 


