
OBWIESZCZENIE 
WÓJTA GMINY NOWE OSTROWY 

z dnia 20 lipca 2015 r. 

 
Na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym                   

(Dz. U. z 2015 r. poz. 318) w związku z art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks 

wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.
1)

) podaje się do wiadomości publicznej 

informację o numerach oraz  granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, o wyznaczonych  

siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, o lokalach obwodowych komisji do spraw 

referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału                               

w referendum, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w referendum 

ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.  

Numer 

obwodu 

głosowania 

Granice obwodu głosowania 

Siedziba  

Obwodowej Komisji do spraw referendum 

 

        1. 

 

Sołectwa: Bzówki, Lipiny, Perna i Ostrowy 

 

Szkoła Podstawowa w Ostrowach 

Ostrowy 8 

99 – 350 Ostrowy 

 

        2. 

 

Sołectwa: Grodno, Imielinek, Imielno, Rdutów, 

Nowe Ostrowy i Wołodrza 

 

Urząd Gminy w Nowych Ostrowach 

Nowe Ostrowy 80 

99 – 350 Ostrowy 

 

        3. 

 

Sołectwa: Grochów, Miksztal i Niechcianów 
Ochotnicza Straż Pożarna 

Grochów 25 

99 – 350 Ostrowy 

 

        4. 

 

Sołectwa: Kołomia, Zieleniec i Wola Pierowa 
Budynek po Szkole Podstawowej 

Wola Pierowa 28 

99 – 350 Ostrowy 

Lokale obwodowych komisji do spraw referendum w dniu głosowania otwarte będą w godzinach  

6
00

 - 22
00 

 

Lokale  obwodowych komisji do spraw referendum  oznaczone symbolami są dostosowane do potrzeb       

osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum oraz wyznaczone do celów głosowania 

korespondencyjnego. 

 
Osoba uprawniona do udziału w referendum wpisana do Rejestru Wyborców Gminy Nowe Ostrowy może głosować 

korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez osobę uprawnioną do udziału                 

w referendum Wójtowi Gminy Nowe Ostrowy do dnia 24 sierpnia 2015 r.  

Prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika mają osoby uprawnione do udziału w referendum, które najpóźniej                  

w dniu głosowania ukończą 75 lat, a także osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.). Termin zgłaszania wniosków upływa w dniu 28 

sierpnia 2015 r.  

 

Wójt Gminy  

        /-/ Zdzisław Kostrzewa 
 

                                                           
1
) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, 

Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, poz. 951 i poz. 1529 oraz z 2014 r.  poz. 179 i poz. 180 i 1072. 


