
*   Grancie obwodu głosowania są częścią stałego obwodu nr 2, który odpowiada granicy okręgu wyborczego nr 5. 
** Termin wydłużony zgodnie z art. 9  § 2 Kodeksu wyborczego. 

 

OBWIESZCZENIE 
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA 

z dnia 2 marca 2016 r. 
 

o numerze i granicy obwodu głosowania  
oraz siedzibie obwodowej komisji wyborczej 

 
 

    
 Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy  

(Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości 
informację o numerze i granicy obwodu głosowania, wyznaczonej siedzibie 
obwodowej komisji wyborczej oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego  
i przez pełnomocnika w wyborach uzupełniających do Rady Miasta Podkowa Leśna 
zarządzonych na dzień 10 kwietnia 2016 r.: 
 
 

Nr obwodu 
głosowania 

Granice obwodu głosowania* 
Siedziba  

obwodowej komisji wyborczej 

2 

 
• ul. Błońska 45-59 (numery nieparzyste)  

i 42-56 (numery parzyste) 

• ul. Helenowska 37-41 (numery 

nieparzyste) i 46A-52 (numery parzyste) 

• ul. Słowicza 1-17A 

• ul. Szpaków 

• ul. Warszawska 10-28 (numery parzyste)  

i 19-37 (numery nieparzyste) 

• ul. Wróbla 1-15 
 

 
Centrum Kultury 

i Inicjatyw Obywatelskich 
w Podkowie Leśnej 

 
ul. Świerkowa 1 

(galeria) 
 

(komisja wyznaczona  

do głosowania korespondencyjnego) 

 

 

 
 

Wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności: 
• do dnia 21 marca 2016 r.** mogą zgłosić w urzędzie zamiar głosowania 
korespondencyjnego, w tym z użyciem nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie 
Braille’a;  
• do dnia 1 kwietnia 2016 r. mogą złożyć w urzędzie wniosek o sporządzenie aktu 
pełnomocnictwa do głosowania; możliwość taką mają także wyborcy, którzy najpóźniej w dniu 
głosowania ukończą 75 lat. 
 

Wnioski można składać w pokoju nr 7 na parterze urzędu w godzinach pracy, przesyłać faksem  
(22 758 90 03) lub mailem (ewidencja@podkowalesna.pl).  
Więcej informacji pod numerem tel. 22 759 21 16. 
 

Lokal obwodowej komisji wyborczej w dniu 10 kwietnia 2016 r. (niedziela) będzie otwarty 
w godz. 7.00–21.00. 
 

 
Burmistrz Miasta Podkowa Leśna 

/-/ Artur Tusiński 

 


