
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO

z dnia 2 października 2014 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz 
siedzibach obwodowych komisji wyborczych w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych 

właściwych dla głosowania korespondencyjnego i o lokalach przystosowanych do potrzeb osób 
niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. 

Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 
2014 r.

Na podstawie art. 16 § 1 i art. 61a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, 
poz.112 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr XX/175/12 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 8 października 
2012 r. w sprawie podziału Gminy Kolonowskie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz 
siedzib obwodowych komisji wyborczych i Uchwały Nr XLI/345/14 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 
1 września 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania gminy Kolonowskie do stanu 
faktycznego p o d a j e się do wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz 
siedzibach obwodowych komisji wyborczych w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych 
dla głosowania korespondencyjnego i o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych 
w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów 
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 Nr 
obwodu

 Granice obwodu  Siedziba Obwodowych
Komisji

 1  KOLONOWSKIE, ulice: Brzozowa, Bzów, Chabrów, Długa, 
Fabryczna, Hrabiego Colonny, Konopnickiej, Kościuszki, 
Krasińskiego, Kraszewskiego, Mickiewicza, 1 Maja, Prusa,
Różana, Słowackiego, Szkolna, Tulipanowa, Żeromskiego

 Szkoła Podstawowa 
w Kolonowskiem ul. 1 Maja 5
Lokal dostosowany do potrzeb 

osób niepełnosprawnych
Obwodowa Komisja Wyborcza 

wyznaczona dla celów 
głosowania 

korespondencyjnego

 2  KOLONOWSKIE, ulice: Haraszowskie, Kolejowa, Krzywa, Ks. 
Czerwionki: strona lewa (nieparzysta) od nr 1 do nr 59a, strona prawa 
(parzysta) od nr 2 do nr 36, Leśna, Nowa, Opolska: strona lewa 
(nieparzysta) od nr 1 do nr 13, strona prawa (parzysta) od nr 2 do nr 
20, Pluderska, Prosta, Słoneczna, Topolowa

 Świetlica OSP 
w Kolonowskiem ul.Leśna 6b
Lokal dostosowany do potrzeb 

osób niepełnosprawnych

 3  KOLONOWSKIE (Fosowskie), ulice: Bożka, Cmentarna, 
Dworcowa, Dzierżonia, Jana Pawła II, Ks. Czerwionki: strona lewa 
(nieparzysta) od nr 61 do końca, strona prawa (parzysta) od nr 40 do 
końca, Lipowa, Myśliniecka, Opolska: strona lewa (nieparzysta) od nr 
15 do końca, strona prawa (parzysta) od nr 22 do końca, Piastowska, 
Polna, Rzeczna

 Szkoła Podstawowa 
w Kolonowskiem ul. Jana 

Pawła II 4
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 4  SOŁECTWO SPÓROK  Dom Aktywności Wiejskiej 
w Spóroku

ul. Guznera 3
Lokal dostosowany do potrzeb 

osób niepełnosprawnych

 5  SOŁECTWO STANISZCZE MAŁE  Szkoła Podstawowa, 
w Staniszczach Małych

ul. Szkolna 1

 6  SOŁECTWO STANISZCZE WIELKIE  Publiczne Przedszkole
W Staniszczach Wielkich ul. 

Kościelna 15
Lokal dostosowany do potrzeb 

osób niepełnosprawnych

Głosowanie odbędzie się w niedzielę 16 listopada 2014 r. od godziny 7:00 do 21:00. Wyborcy 
korespondencyjni mogą głosować w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Kolonowskiem w Okręgu Nr 1.

- Głosowanie korespondencyjne Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym 
lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu 
rentowego.

- Głosowanie przez pełnomocnika Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu 
głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego.

 

 Burmistrz Kolonowskiego

Norbert Koston
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