
O B W I E S Z C Z E N I E
 Burmistrza Miasta  PSZÓW

z dnia 14 lipca 2015 r. 
w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, lokalach 

obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum, 
możliwości głosowania korespondencyjnego  i przez pełnomocnika, w referendum ogólnokrajowym, w dniu 6 września 2015 r.

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), uchwałą nr XXVII/192/2013 
Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia podziału Miasta Pszów na obwody głosowania (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz.1745), 

Burmistrz  Miasta Pszów podaje do wiadomości publicznej,
informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, lokalach obwodowych komisji 
do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum, siedzibach obwodowych komisji do 
spraw referendum właściwych dla głosowania korespondencyjnego, w referendum ogólnokrajowym, w dniu 6 września 2015 r.:

Nr
obwodu

głosowania
Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji 

do spraw referen dum

1

W.Majakowskiego, os.A.Biernackiego, Śląska, M.Konopnickiej, L. Krucz-
kowskiego, M. Drzymały, Jagienki, R. Traugutta 1-29 nieparzyste, R. Tra-
gutta od nr 2 – do końca parzyste, J. Kasprowicza, A. Wolczyka, P. Skwa-
ry.

Miejski Ośrodek Kultury 
ul. Traugutta 1

Lokal dostosowany do potrzeb osób niepełno-
sprawnych uprawnionych do udziału w referendum.
Siedziba obwodowej komisji do spraw referendum 

właściwa dla  głosowania korespondencyjnego.

2

Juranda, J.Kraszewskiego, W.Wróblewskiego, Ziołowa, os. J. Tytki, Spor-
towa, Wł. Jagiełły, Ks. Witolda, R. Traugutta od nr 31-do końca nieparzy-
ste.

Gościniec Pszowski 
ul. Traugutta 48

Lokal dostosowany do potrzeb osób niepełno-
sprawnych uprawnionych do udziału w referendum.
Siedziba obwodowej komisji do spraw referendum 

właściwa dla  głosowania korespondencyjnego.

3

Komuny Paryskiej, Pszowska, Astronautów, H. Kołłątaja, P. Niedurnego, 
Obrońców Pokoju, I. Paderewskiego, T. Rejtana, A. Asnyka, Boh. Wester-
platte, H. Marusarzówny, Niepodległości, P.O.W., A. Zgrzebnioka.

Gimnazjum
ul. Niepodległości 99

Lokal dostosowany do potrzeb osób niepełno-
sprawnych uprawnionych do udziału w referendum.
Siedziba obwodowej komisji do spraw referendum 

właściwa dla  głosowania korespondencyjnego.

4

M. Fornalskiej, I. Łukasiewicza, I. Dygasińskiego, L. Staffa, K. Miarki 
od 51 do końca wszystkie, Wł. Andersa, Fr. Chrószcza J. Długosza, Kal-
waryjska, J. Kusocińskiego, Lipowa, K. Miarki od nr 1 do nr 50 wszyst-
kie, H. Rodakowskiego, os. Kościuszki od nr 1A do nr 15, os.Kościuszki 
od nr 16 do końca. 

Szkoła Podstawowa nr 2
ul. K. Miarki 16

Lokal dostosowany do potrzeb osób niepełno-
sprawnych uprawnionych do udziału w referendum.
Siedziba obwodowej komisji do spraw referendum 

właściwa dla  głosowania korespondencyjnego.

5

Cisowa, O. Kolberga, Lubomska, Łanowa, Żużlowa, Daleka, Dolna, 
Dworska, Krzyżowa, Gospodarcza, Workowa, Zielona, gen.Grota Ro-
weckiego, St. Okrzei, Armii Krajowej, Dożynkowa, Jaskółcza, Jesiono-
wa, J. Krasickiego, Krzyżkowicka.

Szkoła Podstawowa nr 3
ul. Armii Krajowej 54

Informacje:
– głosowanie korespondencyjne.
Osoba uprawniona do udziału w referendum może głosować korespondencyjnie.
Zamiar głosowania korespondencyjnego osoba uprawniona do udziału w referendum zgłasza burmistrzowi miasta do dnia 22 sierpnia 2015 r. W zgłoszeniu 
osoba uprawniona do udziału w referendum może zażądać dołączenia do pakietu referendalnego nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie 
Braille’a.
Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę 
urodzenia, numer ewidencyjny PESEL uprawnionego do udziału w referendum, oświadczenie o wpisaniu, uprawnionego do udziału w referendum, do rejestru 
wyborców w danej gminie, oznaczenie referendum ogólnokrajowego, którego dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet 
referendalny, albo deklarację osobistego odbioru pakietu referendalnego.
Głosowanie korespondencyjne jest wyłączone w przypadku głosowania w obwodach utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecz-
nej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz w oddziałach zewnętrznych zakładów i aresztów, domach studenckich lub zespołach domów studenckich, a 
także w przypadku udzielenia przez osobę niepełnosprawną, uprawnioną do udziału w referendum, pełnomocnictwa do głosowania,
– głosowanie przez pełnomocnika.
Osoba niepełnosprawna, uprawniona do udziału w referendum, o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy o rehabili-
tacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych może udzielić pełnomocnictwa do głosowania – w jego imieniu.
Osoba uprawniona do udziału w referendum, która najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może udzielić pełnomocnictwa do głosowania – w jego imieniu.
Do dnia 28 sierpnia 2015 r. składane są wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.
Wzory wniosków o sporządzenie aktów pełnomocnictw do głosowania i zgód na przyjęcie pełnomocnictw do głosowania w referendum ogólnokrajowym, 
wyznaczonym na dzień 6 września 2015 r., udostępniane są w Urzędzie Miasta Pszów. 
Głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone w przypadku głosowania w obwodach utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej, domach 
pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz w oddziałach zewnętrznych zakładów i aresztów, domach studenckich lub zespołach domów 
studenckich, a także w przypadku zgłoszenia przez osobę uprawnioną do udziału w referendum zamiaru głosowania korespondencyjnego,
– lokale obwodowych komisji do spraw referendum.
Lokale obwodowych komisji do spraw referendum otwarte będą, dla przeprowadzenia głosowania, bez przerwy, w dniu 6 września 2015 r. od godziny 600do 2200.

Burmistrz Miasta Pszów 
/   -   / 

Katarzyna Sawicka-Mucha


