
OBWIESZCZENIE 

WÓJTA GMINY BIAŁOWIEŻA 

z dnia 21 września 2018 r. 

Na podstawie  art. 16 § 1  i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U.  z 2018 r. poz. 

754, 1000 i 1349) Uchwały Nr XLIII/212/18 Rady Gminy Białowieża z dnia 22 marca 2018 r. w  sprawie 

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

obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2018 r. poz. 1399), Uchwały Nr XLIX/239/18 Rady 

Gminy Białowieża z dnia 12 września 2018 r.  w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w 

wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic w m.st. 

Warszawie oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydenta miasta zarządzonych na dzień 21 października 

2018 r.  

 

podaję do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów 

głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy 

Białowieża dla przeprowadzenia głosowania w  wyborach do rad gmin, rad powiatów i 

sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic w m.st. Warszawie oraz 

wyborów wójtów, burmistrzów i prezydenta miasta 

 zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 

 
Nr 

obwodu 

głosowania 

Granice obwodu głosowania 
Siedziba Obwodowej Komisji 

Wyborczej 

1 
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  

2 

Sołectwo Budy, Sołectwo Czerlonka, 

Sołectwo Pogorzelce, Sołectwo 

Teremiski 

Klub Kultury w Budach, wieś 

Budy 36 a  

- komisja właściwa dla głosowania 

korespondencyjnego 

3 
Dom Pomocy Społecznej ,,Rokitnik” w 

Białowieży ul. Centura 2 

Dom Pomocy Społecznej 

,,Rokitnik” w Białowieży ul. 

Centura 2 

 

Lokale będą czynne w godzinach 700 – 2100  

 

Wyborca niepełnosprawny 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.) oraz wyborca, który najpóźniej 

w dniu głosowania skończy 75 lat może w terminie do 12 października 2018 złożyć wniosek do 

Wójta Gminy o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu. 

  

Wyborca niepełnosprawny 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.) może głosować 

korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony 

Komisarzowi Wyborczemu przez wyborcę niepełnosprawnego do 6 października 2018 r. 

 

Wójt Gminy Białowieża 

                                                                                    Grzegorz Kasprowicz  


