
 

OBWIESZCZENIE 
Wójta Gminy Czernica   

z  dnia 17 wrze śnia 2015 r. 
o numerach i granicach obwodów głosowania oraz sied zibach obwodowych komisji wyborczych, 
w tym o lokalach obwodowych komisji wyborczych  dos tosowanych do potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w wyborac h, a tak że o mo żliwo ści głosowania 
korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do sejmu i senatu zarz ądzonych na dzie ń 
25 października  2015 r. 

 
Na podstawie art. 16 §1 i §2 ustawy z dnia 5 stycznia  2011 r.. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze 

zmianami) podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz 
siedzibach obwodowych komisji wyborczych: 

Nr obwodu 
głosowania  

Granice obwodu 
głosowania 

Siedziba obwodowej 
komisji do spraw 

referendum 
UWAGI 

1 Czernica, Jeszkowice, 
Wojnowice 

Świetlica  wiejska 
w  Czernicy 

ul. Odrza ńska  2 
 

2 Kamieniec Wrocławski,   
Łany 

 
Gimnazjum  i Szkoła 

Podstawowa  w Kamie ńcu 
Wrocławskim 

ul. Kolejowa 8 

Lokal dostosowany 
do potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych 

i głosowania 
korespondencyjnego 

3 Nadolice Wielkie, Nadolice 
Małe, Krzyków 

 
Remiza OSP w Nadolicach 

Wielkich 

ul.  Wrocławska 56  

Lokal dostosowany 
do potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych 

i głosowania 
korespondencyjnego 

4 Chrząstawa Wielka, 
Chrząstawa Mała, 

Zespół Szkół                            
w Chrz ąstawie Wielkiej 

ul. Wrocławska 19 

Lokal dostosowany 
do potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych 

i głosowania 
korespondencyjnego 

5 Ratowice 

Szkoła Podstawowa 
w   Ratowicach 

 
ul.  Wrocławska 36 

Lokal dost osowany  
do potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych 

i głosowania 
korespondencyjnego 

6 Gajków 

Świetlica wiejska 
w  Gajkowie 

 
ul. Przedszkolna 3 

Lokal dostosowany  
do potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych 

i głosowania 
korespondencyjnego 

7 Dobrzykowice 

 
Szkoła Podstawowa  
w Dobrzykowicach 

ul. Szkolna 1 
 

 

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może głosować 
przez pełnomocnika. Składanie wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa upływa dnia 16  
października  2015 r. 
Każdy wyborca może głosować korespondencyjnie. Zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego 
upływa dnia 12 października  2015 r. i  może być ono dokonane ustnie, pisemnie, w formie elektronicznej.                                                                 
Zamiar głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika należy zgłosić w Urzędzie Gminy w 
Czernicy, ul. Kolejowa 3, e-mail: czernica@czernica.pl 
 

Głosowanie zostanie przeprowadzone w siedzibach obw odowych komisji wyborczych w dniu  

25 października   2015 r.  od    godz. 7.00  do godz. 21. 00 

                                                                                Wójt Gminy Czernica 


