
       OBWIESZCZENIE 
Wójta Gminy Gomunice z dnia 13 lipca 2015 roku 

Na podstawie art. 6 ust. 5 w związku z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318)  podaje 
się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw 
referendum, w tym o lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych  do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału 
w referendum, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 
6 września  2015 r.  

Numer 
obwodu 

 
Siedziba Obwodowej Komisji   

  

Granice obwodu głosowania 
 

1 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gomunicach 
 
ul. Słowackiego 12                                                      

                                      tel. 44 684-24-20 
 

Lokal przystosowany dla osób niepełnosprawnych  
Lokal wyznaczony do głosowania korespondencyjnego   

Część sołectwa Gomunice  
ulice: 
Krasińskiego do nr 45, Słowackiego, o. Teofila Krauze, 
Piotrkowska, Reymonta, Konopnickiej, Elizy Orzeszkowej, 
Fabryczna, Wojciechów  
 
Sołectwo Słostowice 
                  (w tym miejscowości: Paciorkowizna i Kosówka) 

2 

Urząd Gminy w Gomunicach 
 
ul. Armii Krajowej 30  

                                                      tel. 44 684-24-85 
 

      

Część sołectwa Gomunice  
ulice:  
Zdrowia, Dobryszycka, Kilińskiego, Mickiewicza, Zielona,  
Krasińskiego od nr 46, Józefa Piłsudskiego, Wojska Polskiego, 
Kolejowa, Armii Krajowej, Wyzwolenia, Prusa, Wesoła, 
Wincentego Witosa, Partyzantów, Wolności, Narutowicza, 
Kopernika, Leszka Czarnego, Zaciszna, Cicha, Strażacka, Teligi, 
Wielki Bór 

3 

Strażnica OSP w Kletni 
 
ul. Główna 33                

                                                                 tel. 785 931 390 

Lokal przystosowany dla osób niepełnosprawnych  
Lokal wyznaczony do głosowania korespondencyjnego   

Sołectwo Kletnia   
                  (w tym miejscowości: Hucisko i Wójcik) 
Sołectwo Karkoszki    
                  (w tym miejscowość Borowiecko-Kolonia)             

4 Pasieka Zarodowa w Kocierzowach 
                                                      tel. 44 684-39-66 

Sołectwo Kocierzowy   
Sołectwo Wąglin  
Sołectwo Piaszczyce 
                   (w tym miejscowość Marianka ) 

5 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chrzanowicach                                
ul. Włodzimierza Łuckiego 18 

                                                    tel. 44 684-37-45 
 

Sołectwo Chrzanowice   
Sołectwo Chruścin  
                  (w tym miejscowość Pirowy)  
Sołectwo Gertrudów 
                (w tym miejscowość Zygmuntów) 

       
Lokale  obwodowych komisji do spraw referendum oznaczone symbolami są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych 
uprawnionych do udziału w referendum oraz wyznaczone do celów głosowania korespondencyjnego. 

 
Osoba uprawniona do udziału w referendum może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony 
przez osobę uprawnioną do udziału w referendum w urzędzie gminy najpóźniej w 13. dniu przed dniem referendum, tj. do dnia 24 sierpnia 2015 r.  
 Osoby, które najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, a także osoby posiadające 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 gminy najpóźniej w 9. dniu przed dniem referendum, tj. do dnia 28 sierpnia 2015 r. 
 Osoba uprawniona do udziału w referendum może głosować w wybranym przez siebie lokalu obwodowej komisji do spraw referendum na 
obszarze gminy, w której stale zamieszkuje (innym niż właściwy dla jej miejsca stałego zamieszkania) lub w której będzie przebywać w dniu 
referendum, jeżeli złoży pisemny wniosek o dopisanie do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum. Wniosek należy złożyć do urzędu gminy 
najpóźniej w 5. dniu przed dniem referendum, tj. do dnia 1 września 2015 r. 
 Osoba uprawniona do udziału w referendum, która zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem referendum 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 należy złożyć do urzędu gminy najpóźniej w 2 dniu przed 
dniem referendum, tj. do dnia 4 września 2015 r.  
 Przed przystąpieniem do głosowania osoba uprawniona do udziału w referendum obowiązana jest okazać obwodowej komisji do spraw 
referendum dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości. 
 Informacje w sprawach rejestru wyborców i spisu osób uprawnionych do udziału w referendum, udzielenia pełnomocnictwa do głosowania, 
głosowania korespondencyjnego, zaświadczeń o prawie do głosowania  można uzyskać w Urzędzie Gminy Gomunice, ul. Armii Krajowej 30, lub pod nr 
telefonu: 44 684 24 85 
Lokale wyborcze w dniu głosowania 6 września 2015 r. (niedziela) otwarte będą w godzinach 600 - 2200      
            Wójt Gminy Gomunice 

    /-/ Paweł Olejniczak  
     


