
OBWIESZCZENIE 
 

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska 
z dnia 25 września 2015 roku  

 

w sprawie informacji o numerach i granicach stałych obwodów głosowania  
oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji 

wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, możliwości głosowania 
korespondencyjnego i przez pełnomocnika, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  

i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.  
 

Na podstawie art. 16 § 1 oraz art. 61b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.- Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.)  
w związku z uchwałą Nr XXXIX/389/2014 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 13 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały 
nr XXV/278/2013 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie podziału Gminy Kuźnia Raciborska  
na stałe obwody głosowania 

Burmistrz miasta Kuźnia Raciborska podaje do publicznej wiadomości wyborców informację o numerach i granicach 
stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji 

wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, siedzibach obwodowych komisji wyborczych 
właściwych do głosowania korespondencyjnego, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  

i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 
 

Numer 
obwodu Granice obwodu głosowania Siedziba  

obwodowej komisji wyborczej 

1. 

Obszar jednostki pomocniczej „Osiedle nr 1”:  
Arki Bożka od 22 do końca numery parzyste, 
Moniuszki, Piaskowa 7-11 nieparzyste, 26, 
Rudzka od 36 do końca, Słoneczna 2-4 parzyste, 
od 5 do końca, Generała Bema, Karola 
Świerczewskiego od 4A do końca numery parzyste                                       

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kuźni Raciborskiej 
ul. Piaskowa 28, Kuźnia Raciborska 

 
 

2. 

Obszar jednostki pomocniczej „Osiedle nr 1”: 
Karola Świerczewskiego od 1A do końca numery 
nieparzyste, Małgorzaty Fornalskiej, Bohaterów 
Westerplatte, Findera, Janka Krasickiego, 
Nowotki, Spokojna, Tadeusza Kościuszki, Wesoła                                                                            

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kuźni Raciborskiej 
ul. Piaskowa 28, Kuźnia Raciborska 

 
 

3. Obszar jednostki pomocniczej „Stara Kuźnia”  

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji 
ul. Klasztorna 9, Kuźnia Raciborska 

 
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 

 
Siedziba obwodowej komisji wyborczej  

właściwa dla głosowania korespondencyjnego 

4. Sołectwa: Turze, Budziska, Ruda, Siedliska 

 
Świetlica Ochotniczej Straży Pożarnej w Turzu 

ul. Raciborska 68, Turze 
 

5. Sołectwo Rudy 

Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Rogera 2, Rudy 
 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 
 

Siedziba obwodowej komisji wyborczej  
właściwa dla głosowania korespondencyjnego 

6. Sołectwa: Jankowice, Ruda Kozielska 

Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Rogera 2, Rudy 
 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 
 

Siedziba obwodowej komisji wyborczej  
właściwa dla głosowania korespondencyjnego 

 

INFORMCJE: 
Głosowanie korespondencyjne. Wyborca może głosować korespondencyjnie (art. 53a §1). Zamiar głosowania korespondencyjnego 
wyborca zgłasza Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska do dnia 10 października 2015 r. W zgłoszeniu wyborca może zażądać dołączenia 
do pakietu wyborczego 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 wyborcy, oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie,  
a także wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy, albo deklarację osobistego odbioru pakietu wyborczego. Głosowanie 
korespondencyjne jest wyłączone w przypadku udzielenia przez wyborcę niepełnosprawnego pełnomocnictwa do głosowania. 
Głosowanie przez pełnomocnika. Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności  
w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych może udzielić pełnomocnictwa do 
głosowania – w jego imieniu. Wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może udzielić pełnomocnictwa do głosowania – w jego 
imieniu. Do dnia 16 października 2015 r. składane są wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania. 
Wzór wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 r.  
w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek 
samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. Nr 157, poz. 936 oraz z 2014 r. poz. 1428). Wzór zgody  
na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej stanowi 
załącznik nr 5 do rozporządzenia. 
  
Lokale wyborcze będą otwarte dla przeprowadzenia głosowania w dniu 25 października 2015 r. od godz. 7.00 do godz. 21.00, bez przerwy. 

 
 
Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska 

                                  /-/ Paweł Macha 




