
OBWIESZCZENIE  

WÓJTA GMINY BARANÓW  

z dnia 30 KWIETNIA 2018 R. 

 o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji ds. referendum.  

 

Na podstawie art. 54 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 

400)  w związku z art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.  –  Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r., poz. 

15) podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o 

siedzibach obwodowych komisji ds. referendum, w tym o lokalach obwodowych komisji ds. referendum 

dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego w 

referendum gminnym zarządzonym w gminie Baranów na dzień 17 czerwca 2018 r. 

 

Nr 

obwodu 

Granice Obwodu Głosowania Siedziba Obwodowej Komisji 

ds. Referendum 

 

 

1 
 

 

Kopiska   

Szkoła Podstawowa 

w BARANOWIE  

ul. Armii Krajowej 49 

 

Holendry Baranowskie 

A i B 

Drybus 

Baranów  

Stanisławów-Osiny-Basin 

 

 

2 

Cegłów-Murowaniec-Gole Gminne Przedszkole w CEGŁOWIE 

 Cegłów 22B 
(lokal przystosowany do osób niepełnosprawnych) 

Karolina-Bronisławów  

 

 

3 

Żaby  Szkoła Podstawowa 

 w BOŻEJ WOLI 

ul. 1 Maja 13 
 

(lokal przystosowany do osób niepełnosprawnych) 

Boża Wola ul.: 1-go Maja, Błońska, 

Dworcowa, Irysowa, Jaśminowa, Kolejowa, 

Owocowa, Pałacowa, Różana, Sadowa, 

Słoneczna, Spokojna, Strażacka, Szkolna, 

Tulipanowa. 

Boża Wola ul.: Brzozowa, Cicha, Krótka, 

Leśna, Lipowa, Mokra, Ogrodowa, Parkowa, 

Pieczarkowa, Pogodna, Poziomkowa, 

Stokrotek, Świerkowa, Wiosenna, Wiśniowa. 

 

 

4 

Buszyce-Strumiany Szkoła Podstawowa 

 w KASKACH 

ul. Królewska 23 
(lokal przystosowany do osób niepełnosprawnych) 

Wyczółki-Nowa Pułapina- Stara Pułapina  

Regów-Gongolina 

Kaski  

Kaski Budki  

 

UWAGA !!! 
1. Wyborcy niepełnosprawni do dnia 2 czerwca 2018 r. mogą zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego, w 

tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a. Do głosowania 
korespondencyjnego wyznacza się wszystkie obwodowe komisji wyborcze na terenie gminy Baranów. 

2. Wyborcy niepełnosprawni i wyborcy, którzy najpóźniej w dniu wyborów ukończą 75 lat, do dnia 8 czerwca 2018 r. 

mogą składać wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania. 

3. Wyborcy niepełnosprawni do dnia 12 czerwca 2018 r. mogą składać wniosek o dopisanie do spisu wyborców w 
obwodzie, w którym lokal jest dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o zamiarze głosowania przy 

pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a. 

4. Lokale obwodowych komisji wyborczych w dniu 17 czerwca 2018r. (niedziela) będą otwarte w godz. 7.00 – 21.00. 

 

 
           Wójt Gminy Baranów 

                 Andrzej Kolek 


