
O B W I E S Z C Z E N I E 
BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO 

z dnia 14 października 2014 roku 
 
 

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 roku - Kodeks wyborczy (Dz. U.  

z 2011r. Nr 21, poz. 112 ze zm. 1)) 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  posłów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów 
i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku: 

 

Numer 
obwodu 

głosowania 

Granice obwodu głosowania 
(wykaz ulic lub miejscowości) 

Siedziba obwodowej 
komisji wyborczej 

 
1 
 

� 

Bytom Odrzański – ulice: 
Akacjowa, Bolesława Krzywoustego, Ciemna, Daszyńskiego, 
Dmowskiego, XXV-Lecia PRL, gen. Władysława Andersa, Górna, 
Hallera, Klonowa, Kolejowa, Korfantego, Kożuchowska, 
Kusocińskiego, Lipowa, Łąkowa, Mała, Mickiewicza, Mostowa, 
Narutowicza, Nowe Miasto, Nowosolska, Ogrodowa, Osiedle 
Piastowskie, Osiedle Rybackie,  Paderewskiego, Piaskowa, 1 
Maja, Piłsudskiego, Poprzeczna, Rataja, Robotnicza, Sadowa, 
Spacerowa, Sportowa, Topolowa, Widok, Witosa, Wodna, 
Wybickiego, Wyspiańskiego, Żeromskiego 

 
Zespół Szkół 

w Bytomiu Odrz. 
ul.Kościelna 9 

 
2 
 

 
� 

Bytom Odrzański – ulice:  
Aleja Złotej Jesieni, Botaniczna, Cicha, Cmentarna, Dworcowa, 
Fabryczna, Głogowska, Jęczmienna, Kolbego, Konopnickiej, 
Kopernika, Kościelna, Kręta, Krótka, Liliowa, Majora 
Sucharskiego, Młyńska, Nadbrzeżna, Narożna, 8 Maja, Polna, 
Pszeniczna, Rynek, Sienkiewicza, Słoneczna, Szeroka, Szkolna, 
Wąska, Żytnia 
Miejscowości: 
Bodzów, Bonów, Bycz, Drogomil, Kropiwnik, Królikowice, 
Małaszowice, Popowo, Sobolice, Tarnów Bycki, Wierzbnica 

Zespół Szkół 
w Bytomiu Odrz. 

ul.Kożuchowska 15 
 

 

 - obwody oznaczone symbolem, posiadają lokale wyborcze dostosowane do potrzeb wyborców 

niepełnosprawnych. 

� - obwody oznaczone symbolem zostały wyznaczone dla celów głosowania korespondencyjnego 
zarządzeniem Nr 120.10.2014 Burmistrza Bytomia Odrzańskiego z dnia 25 września 2014 roku. 

Wyborcy niepełnosprawni mogą składać wnioski o dopisanie ich do spisu wyborców w obwodzie 
głosowania dostosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych w terminie do dnia  
11 listopada 2014  roku do Urzędu Miejskiego. 

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 2010 r. Nr 214 poz.1407  ze zm.) oraz wyborca, który 
najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może w terminie do 7 listopada 2014 roku złożyć 
wniosek do Burmistrza 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. 
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 przez wyborców niepełnosprawnych można uzyskać w Urzędzie Miejskim 
w Bytomiu Odrzańskim przy ul.Rynek 1 pok. nr 16 albo pod nr tel.:68/388-40-22 lub w formie 
elektronicznej, adres e-mail: bytomodrzanski@bytomodrzanski.pl . 

Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania 16 listopada 2014 roku (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 Bytomia Odrzańskiego 

    /-/ Jacek Sauter 
� 

 

 

 
1)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. 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,  951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 
179, 180 i 1072. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


