
O B W I E S Z C Z EN I E 

WÓJTA GMINY JANÓW 

z dnia 28 lipca 2015 r. 
 

w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerach oraz granicach stałych i odrębnych 

obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji 

wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych; o możliwości głosowania 

korespondencyjnego i przez pełnomocnika 
  

Na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 318) 

w związku z art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r., Nr 21, poz. 112 z późn.zm.) 

podaje się do wiadomości  informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych 

komisji do spraw referendum, w tym o siedzibach obwodowych komisji dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych,  

o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w referendum ogólnokrajowym zarządzonym  

na dzień 6 września 2015 r. 
 

Numer 

obwodu 
Granice obwodu 

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej  

ds. referendum 

1.  Żuraw, Zagórze, Lipnik 
Filia Gminnej Biblioteki Publicznej,  

Żuraw, ul. Kościelna 19, 42-253 Janów 

2.  Lusławice, Okrąglik 
Szkoła Podstawowa w Lusławicach,  

Lusławice 70, 42-253 Janów 

3. 
Bystrzanowice, Bystrzanowice – Dwór,  

Hucisko, Lgoczanka, Sokole Pole, Teodorów 

Szkoła Podstawowa w Lgoczance 

Lgoczanka 1a, 42-253 Janów 

4. Czepurka, Pabianice, Piasek, Skowronów 
Gimnazjum w Piasku 

Piasek, ul. Żurawska 2, 42-253 Janów 

5. Siedlec 

Szkolne Schronisko Młodzieżowe  

w Siedlcu  

Siedlec, ul. Szkolna 8, 42-253 Janów 

6. Apolonka, Janów, Ponik, Śmiertny Dąb  
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Janowie 

Janów, ul. Szkolna 2, 42-253 Janów 

7. Góry Gorzkowskie, Złoty Potok 

Przedszkole w Złotym Potoku 

Złoty Potok, Plac Chrzciciela 31,  

42-253 Janów 

 

Lokale wyborcze będą otwarte w dniu 6 września 2015 r. w godz. 600 – 2200 
 

Uwaga: 
  

           Lokal przystosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych i wyznaczony dla głosowania  

 korespondencyjnego.  

 

Każdy wyborca może głosować korespondencyjnie. 

 
Osoba niepełnosprawna 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 osoba, która najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może w terminie do dnia 28 sierpnia 2015 r. 

złożyć wniosek do Wójta Gminy Janów o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu. W przypadku 

zgłoszenia przez osobę niepełnosprawną zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem 

pełnomocnika jest wyłączone. 

  

                Informacje w sprawach rejestru wyborców i spisu osób uprawnionych do udziału w referendum, wydawanie 

zaświadczeń o prawie do głosowania, udzielenia pełnomocnictwa, głosowania korespondencyjnego można uzyskać  

w Urzędzie Gminy Janów,  ul. Częstochowska 1,  tel. 34 3278 048 lub w formie elektronicznej,  adres e-mail 

monika.galazka@janow.pl  lub t.grela@janow.pl. 

  

Przed przystąpieniem do głosowania osoba uprawniona do udziału w referendum obowiązana jest okazać obwodowej komisji 

do spraw referendum dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości.  
 

Wójt Gminy Janów 

 

/-/ Joanna Ścigaj 
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