
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KOMARÓW-OSADA 
z dnia 17 lipca 2015 roku 

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 oraz możliwości głosowania 
korespondencyjnego i przez pełnomocnika w referendum ogólnokrajowym, 
zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. 
 
Na podstawie art. 6 ust 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o referendum ogólnokrajowym (Dz. U z 2015 r. poz. 
318) oraz art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku - Kodeks wyborczy (Dz. U Nr 21, poz. 112 ze zm.},  w 
związku z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o referendum ogólnokrajowym (Dz. U z 2015 r. poz. 
318),i uchwały Rady Gminy Komarów-Osada Nr XX/112/12 z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy 
Komarów-Osada na stałe obwody głosowania, podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i 
granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, 
lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o 
możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, które z 
obwodowych komisji do spraw referendum są wyznaczone przez Wójta dla przeprowadzenia głosowania 
korespondencyjnego w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku. 

Nr obwodu 

głosowania 
Granica obwodu 

Siedziba obwodowej komisji do spraw 

referendum 

1 
Antoniówka 

Wolica Śniatycka 

Szkoła Podstawowa  w Antoniówce 

84 615 32 94 

2 
Zubowice 

Zubowice-Kolonia 
Świetlica wiejska w Zubowicach 

3 

 

 

 

Komarów Dolny 

Kraczew 

Krzywystok 

Krzywystok-Kolonia 

Sosnowa-Dębowa 

Wolica Brzozowa 

Wolica Brzozowa-Kolonia 

Szkoła Podstawowa w Komarowie-Osadzie  

ul. Kościuszki 2 

84 615 31 43 

 

4 

 

 
 

 

Komarów-Osada 

ul. Armii Krajowej 

ul. Borowinka 

ul. Kościuszki  

ul. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego 

ul. Podgórze 

ul. Polna 

ul. Rynek 

ul. 3 Maja 

Ruszczyzna 

Samorządowy Ośrodek Kultury w Komarowie-

Osadzie, 

ul. Rynek 15 

 

 

5 

Huta Komarowska 

Komarów Górny 

Komarów-Wieś  

Księżostany 

Księżostany-Kolonia 

Świetlica wiejska w Komarowie-Wsi 



6 

Janówka Wschodnia 

Janówka Zachodnia 

Centrum Integracji Społecznej w Janówce 

Zachodniej  

84 6274966 

7 

 

 

Dub 

Swaryczów 

Tomaszówka 

Tuczapy 

Świetlica wiejska w Dubie 

 

8 
Kadłubiska 

Śniatycze Świetlica wiejska w Śniatyczach 

 

 

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 

 

lokal wyznaczony do celów głosowania korespondencyjnego 

 

Lokale wyborcze otwarte będą w dniu 6 września 2015 r. w godzinach od 6
00

 do 22
00 

. 

 Wyborca na swój pisemny wniosek wniesiony do Urzędu Gminy w Komarowie-Osadzie 

najpóźniej do dnia 1 września 2015r. jest dopisywany do spisu osób uprawnionych do udziału w 

referendum w na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania albo w 

której czasowo przebywa. 

 Wyborca może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego Wójtowi Gminy Komarów-Osada 

najpóźniej do dnia 24 sierpnia 2015r. (Termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 i 3 Kodeksu 

wyborczego). 

 Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz 

wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może złożyć do Urzędu Gminy w 

Komarowie-Osadzie, najpóźniej do dnia 28 sierpnia 2015r. wniosek o sporządzenie aktu 

pełnomocnictwa do głosowania. 

 
 


