OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GMINY ZAKROCZYM
z dnia 8 lipca 2015 roku
o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji ds. referendum
Na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (t.j. Dz. U. z 2015 r.,
poz. 318), w związku z art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112
z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz
o siedzibach obwodowych komisji ds. referendum, w tym o lokalach obwodowych komisji ds. referendum
dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum oraz o możliwości
głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w gminie Zakroczym w referendum ogólnokrajowym
zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.:
Nr obwodu
głosowania

Granice obwodu

1

ul. Aleja Spółdzielni, ul. BWTZ,
ul. Duchowizna, ul. Klasztorna,
ul. kpt. Tadeusza Doranta, ul. Mokradle,
ul. Ojca Honorata Koźmińskiego nr 31-61A,
ul. Odpadki, ul. Ostrzykowizna,
ul. Parowa Okólna nr 9-58, ul. Parowa Klasztorna,
ul. Pieczoługi, ul. Płońska,
ul. Rady Narodowej, ul. Tylna,
ul. Wójtostwo, ul. Wyszogrodzka

2

ul. 18 Stycznia, ul. Gałachy,
ul. Gałachy Prochownia, ul. Gdańska,
ul. Ojca Honorata Koźmińskiego nr 1-30A,
ul. Parowa Warszawska, ul. Parowa Płocka,
ul. Parowa Okólna nr 1-8, ul. Przechodnia,
ul. Rybacka, Rynek,
ul. Starostwo, ul. Słoneczna,
ul. Szkolna, ul. Utrata, ul. Warszawska,

3

Błogosławie, Czarna, Janowo, Smoły, Swobodnia,
Śniadowo, Wojszczyce, Zaręby

4

Henrysin, Jaworowo – Trębki Stare,
Strubiny, Trębki Nowe, Trębki Stare,

5

Emolinek, Smoszewo, Wygoda Smoszewska,
Wólka Smoszewska

Siedziba
obwodowej komisji ds. referendum

Szkoła Podstawowa
w Zakroczymiu
(sala gimnastyczna)
ul. o. H. Koźmińskiego 63

Szkoła Podstawowa
w Zakroczymiu
(świetlica)
ul. o. H. Koźmińskiego 63

Szkoła Podstawowa
w Wojszczycach
Remiza Strażacka
w Trębkach Nowych
Szkoła Podstawowa
w Emolinku

- Lokale przystosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych i właściwe do głosowania korespondencyjnego
UWAGA:
1. Wyborcy do dnia 24 sierpnia 2015 r.* (poniedziałek) mogą zgłosić zamiar głosowania
korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie
Braille’a.
2. Uprawnieni wyborcy do dnia 28 sierpnia 2015 r. (piątek) mogą złożyć wniosek o sporządzenie aktu
pełnomocnictwa do głosowania.
3. Lokale obwodowych komisji wyborczych w dniu 6 września 2015 r. (niedziela) będą
otwarte w godz. 600 - 2200
Wnioski można składać w pokoju nr 5 na parterze urzędu w zwykłych godzinach pracy, przesyłać faksem
(22 758 26 22) lub mailem (ewidencja@zakroczym.pl). Więcej informacji pod numerem tel. 22 112 02 71.
Burmistrz Gminy Zakroczym
/-/ Artur Ciecierski
* Termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy i art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r.
o referendum ogólnokrajowym

