
OBWIESZCZENIE 

WÓJTA GMINY BIAŁOWIEŻA 

z dnia 5 października 2017 r. 

O numerze i granicach obwodu głosowania oraz o wyznaczonej siedzibie Obwodowej 

Komisji Wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Białowieża 

zarządzonych na dzień 5 listopada 2017 r.  

Na podstawie  art. 16 § 1  i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r poz. 

15 i 1089) Uchwały Nr XIX/108/12 Rady Gminy Białowieża z dnia 28 grudnia 2012 r. w  sprawie podziału 

Gminy Białowieża na stale obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych 

komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 161),  

 

podaję do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania, 

siedzibie obwodowej komisji wyborczej a także o obwodowej komisji wyborczej 

wyznaczonej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach uzupełniających do 

Rady Gminy  

Nr 

obwodu 

głosowania 

Granice obwodu głosowania 
Siedziba Obwodowej Komisji 

Wyborczej 

1 

(część) 

Sołectwo Grudki, Sołectwo Podolany, 

Sołectwo Stoczek, Sołectwo Zastawa 

Białowieski Ośrodek Kultury w 

Białowieży, ul. Sportowa 1 

 -lokal dostosowany do potrzeb 

wyborców niepełnosprawnych, 

- komisja właściwa dla głosowania 

korespondencyjnego  

 

W dniu głosowania lokal wyborczy otwarty będzie  w godzinach 700 – 2100  

 

1. Wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 

w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 1997r. O rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127 poz.721 ze zm.) do dnia 

15 października 2017 roku mogą zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego, w 

tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille.   

2. Wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 

oraz wyborcy, który najpóźniej w dniu głosowania skończy 75 lat może w terminie do 

dnia 27 października 2017 złożyć wniosek do Wójta Gminy Białowieża o 

sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.  

3. W Urzędzie Gminy Białowieża  można uzyskać informacje w sprawach rejestru i 

spisów wyborców oraz udzielenie pełnomocnictwa pokój nr 12 Ewidencja Ludności 

lub pod nr telefonu 85 6812487 wew. 33; głosowania korespondencyjnego pokój nr 5 

lub pod nr telefonu 85 6812487 wew. 26.  

 

Wójt Gminy Białowieża 

                                                                                    /-/ Grzegorz Kasprowicz     


