
          

Obwieszczenie  

Burmistrza Mirosławca 

z dnia   22 kwietnia  2014 r. 

w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach 

obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do 

potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez 

wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, które z obwodowych komisji wyborczych są 

wyznaczone przez Burmistrza dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego. 

 

Na podstawie art. 16 § 1 i art. 61a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy                

(Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777 i Nr 147, 

poz. 881) podaje się do wiadomości wyborców informację o numerach i granicach obwodów głosowania, 

wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych 

dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez 

wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone przez 

Burmistrza dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego  w wyborach do Parlamentu Europejskiego  

zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. 

Numer 

obwodu 

głosowania 

Granice obwodu głosowania  
(wykaz ulic lub miejscowości) 

Siedziba 

obwodowej 

komisji 

wyborczej 

 

1 

 

Miasto Mirosławiec, ulice: 10-go Lutego, 40-Lecia 

PRL, Adama Mickiewicza, Akacjowa, Hugo Kołłątaja, 

Jaśminowa, Jeziorna, Juliusza Słowackiego, 

Kwiatowa, Lipowa, Radosna, Stanisława Staszica, 

Wąska, Nowa, Polna, Szkolna, Kościelna, Kościuszki, 

Młyńska, Ogrodowa, Poznańska, Sprzymierzonych,   

Krótka, Plac Wolności , Wałecka, Wileńska, 

Wolności numery domów 5-19A, Zacisze 

 

 

Zespół Szkół                            

ul. Wolności 21 

78-650 Mirosławiec 

 

2 

 

 

  

Miasto Mirosławiec, ulice: Księżycowa, Słoneczna, 

Tęczowa, Dworcowa, Wolności numery domów  

parzyste 32-38, 39A-69B, 22-31C, nieparzyste 33-35, 

Zamkowa, Jaskółcza, Jastrzębia, Leśna, Orla, 

Parkowa, Spokojna,  Żurawia, Krucza 

Sołectwo Łowicz Wałecki - miejscowości: Łowicz 
Wałecki, Kalinówka, Kierpnik, , Polne  
Sołectwo Orle - miejscowości Orle, Gniewosz, 
 

 

Ośrodek Kultury 

 

ul. Parkowa 1 

78-650 Mirosławiec 

 



3 

 

 

Mirosławiec Górny Osiedle XXX-Lecia LLP 

Świetlica 
Środowiskowa 

Osiedle XXX- lecia 
LLP 4/1 

78-651 Mirosławiec 
Górny 

4 

 

 

 

Sołectwo Hanki -miejscowości: Hanki, Hanki-

Kolonia, Nieradź, 

Sołectwo Jadwiżyn - miejscowości Jadwiżyn,  

Sadowo, Setnica 

Sołectwo Bronikowo,  
Sołectwo Próchnowo 
 

 

Świetlica Wiejska 

Hanki 47 
78-650 Mirosławiec 

 

5 

 

 

 

 

 

 
Sołectwo Jabłonowo -miejscowości:  Jabłonowo, 
Pilów,  
Sołectwo Jabłonkowo 
 

Sołectwo Piecnik, 
Sołectwo Toporzyk 
 

 

Świetlica Wiejska 
 

Piecnik 53 
78-650 Mirosławiec 

  

 

 

– obwody oznaczone symbolem, posiadają lokale wyborcze dostosowane do potrzeb 

wyborców niepełnosprawnych.   

- obwód oznaczony symbolem, zarządzeniem Nr 23 Burmistrza Mirosławca z dnia 17 
kwietnia 2014 r.  w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów 
głosowania korespondencyjnego w wyborach  do Parlamentu Europejskiego, został 
wyznaczony dla celów głosowania korespondencyjnego. 
 

Wyborcy niepełnosprawni mogą składać wnioski o dopisanie ich do spisu 

wyborców w obwodach głosowania dostosowanych do potrzeb wyborców 

niepełnosprawnych w terminie do dnia 11 maja 2014 r. do Urzędu Miejskiego                       

w Mirosławcu. 

Wyborca niepełnosprawny 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.) oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania 



kończy 75 lat, może w terminie do 15 maja 2014  r. złożyć wniosek do Burmistrza 

Mirosławca o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu. 

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych może głosować 
korespondencyjnie.  

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez 

wyborcę niepełnosprawnego do dnia 5 maja 2014 r. do Urzędu Miejskiego                         

w Mirosławcu. 

Uwaga! 

W przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania 

korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone. 

Informacje w sprawach rejestru i spisu wyborców, udzielenia pełnomocnictwa, 

głosowania korespondencyjnego oraz zaświadczeń o prawie do głosowania można 

uzyskać w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu  przy ul. Wolności 37., pokój nr 4 albo 

pod nr telefonów: 067-259-62-61 lub w formie elektronicznej, adres e-mail 

j.bialas@miroslawiec.pl. 

Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania 25 maja 2014 r. 

(niedziela) w godzinach od 7.00 do 21.00. 

Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie obowiązany okazać 

obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający 

stwierdzenie tożsamości. 

 

BURMISTRZ MIROSŁAWCA 

 

       / - /    Piotr Pawlik 
 


