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Zarządzenie Nr
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 3t marca 2015r.

w sprawie podania do pub1icznej wiadorności infbrmacji o numerach i granicach oblvoclów głosowania

oraz o sictlzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych

doslosowanych do polrzeb wyborców niepełnosprawnyclr. w któryclr odbędzie się głosowanie w
wytlorach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonvch na dzień l() maja 2()15r.
Na podstawie art. 16 $ 1 ustawy z dnia 5 styoznia 2011 roku Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21
poz. 1 l2 lc llll.1 zarządta.ię. co następuje:

$l
1. W celu

2.

przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień l0 maja 2015r. podaje się do publicznej rł'iadomościirrtbrnrację o
numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji
wyborczych oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb
w-"-borców nicpełnosprawnych i głosowania koresponderrcyj nego' w których odbędzie się
głosowanie.
obwieszczenie stanowi załączntk do niniejszego zarządzenia.

!i2
Niniejsze z'arządzenie zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez rł'yrł,ieszenie na tablicach
ogłoszeń oraz zanlieszczenie treściw Birr1etynie lnfbrmacji Publicznej'

s3
'Zarządzenie wchoclzi w Życie z dniem podjęcia.

Miasta

OBWIESZCZENIE

BL'R}{ISTRZA MIASTA I GMINY SZTUM
r dnir Jl marca 2015r.

\1'spra\\ie obuodó\r głosou'ania

ł wyborach

zarządzonych na dzicli l0 nlaja 20l5r.

Na pOdstawi! łrt. lr] is 1 uslil\|\ Ż L]nia 5 sL!'cŻnia 2011r. Kodeks rvybolcz1,(Dz. U. Nr 2l. prlz'112 ze' zm') podaje się
do publiczne] rriadoIltości inlbrnlac'le o nunręrach igranicaclr obrvodów glosowania oraz o siedziLlach obwodowych
le w \\'\bolach Prczvdcnla RZccZv o()so()1l tc l lł)lsklc].
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Sictlziba ()brł'odowej Komisji

Granice obrvodu gloso!vania

ob$ od u

Wl borczej

ia
Bilrłlr C(lI'a. Pieklo. \\rc1rr. \\'rgoda.

llLrdr nck pLr SzkLrlc Podslawitrvc.j
u, Picklc

Cościszęrr,o.Coraj. Cirona]nr. Grzępa.
Koniecrva]d. Polanka. \ł'ecrr
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ir Cościszęll ię
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Nowa Wieś. Pat'orv1'. Sztulnska Wieś,Sztunrska
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Wieśul.

idzvriska

Szkola Poclstav'urva
t Nowej Wsi

Michor,Jwo, Polaszki. I'ostolin.

Llibliolcl(a iv Postolinie

Szllrm ul: (lhopinr- i(alkszlcina, Konopnickiej. Kopcrnika. Ku'ialowir.
Ogrodowa. l'aclęreu'skiego. Rac]osna. Sklodoilskiej. Słoneczna.
Spoko jna. Wicjska. Wojciechorvsklego. T,aciszc

(iimnazjum Nr I w Szturnie
ul. Sienkicrł'iczir 54

Pat'pzrt'}'.

Sztunlskie PoIe. t]śnicc. Witki. Zajezierze. Sztum: osięcilę nacl

.Ięzioręnr 'ul': t'o]na' Reja. ZeIomskiego
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Szkiil w Czernjnie

Szlun ul': tsaczyIiskiego. Calla Anonilrra' Kasztelańska. Mickiewicza.
Mlyńska. osińskiego' Plcbisc)_toWa. Wladysława lV, Zlviazku

S7kołe Pod\lewo\ł,a NI 2
Sztunrie ul. Reja l5 a
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Biirliote ka w Sztulnie
ul. Mickicrvicza 23

JasZcZLl]'cZego. Plac Wolności
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Szlurn: Osicdlc Sicr akorvskich. ul. Morarvskicgo

Sicrlziba Slarostu'a Powialowcgo
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SztLrm: Osicdle Palkowc. ul.: Chellniriska. Czarnieckiego. Gdarlskl.

Szlunric

u1.

LJrząc1 StanLl

Mickicwicza 3l

C1'ivilnegtl

rl

Ktlchanorr'skic[o. Kon1ccpolskicgo_ Królowej Jac1rvigi. I-ipolva.
Norvor.l ie jskieuo. Slorłackiego

u'Sztrrnric

Barlęwice. Barlelviczki. Kępina' Koślinka.Pictl'zwałrl. Sztumska Wieś
solectlvo DoInańskiego. Sztunl: osicdlę Witosa. osiedle na Wzg,órzu.
ul': Barczewskiego_ Domańskiego. Fiszela' Jagie}ł'r,. Kwidzyńska.
Picnicżncgo

Zcspól Szkól Zlrlodorvych

Sztum: osiecllę RóŻane. ul': Kasprorvicza, Kościuszki. Sięnkięlvicza

I]arIĆ\\,ic7ki

M i<:kieu'ir:za 3c)
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Szpital

ica Slraz)' PoŻanlej
Sztunrie Lrl. Sienkiervicza 27
SzpiL l I'olski Szlunr
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laklacl Karnr

Zakład Karn;' w Sztumic

S\\' ietl

rv

Lrl.
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ul. Norł'Lllł'iciskieso l,1

lllka1 głosowania dostosowany' do poh-Zęb osób niepctnosprarrnych

Informacje dodatkowe
l' Kazd1' w}'bol'ca lnoŻc głosollać korespondency'jnie' Zanliar glosorvania kolesponr_lcnc1'jltego naleŹ)' Zgłaszać do

Ulzęclu Miasta i Cnliny w Sztumic do dnia 27.04.2L]l5l'
W1''borcy niepełnosprarvni o znacznvm lub umiarkoł'anyn] Stopniu niepełnospralvności ilraz wyborca, kti'lry
llaipózllie_i w dniu glosouania kończ1 7_i lat lnożę udzielić pcłnomocnictlva c1o głosorr'aniir. Wniosęk o sporządzenie
aktu pę]nomocnict\la c1o g1osorvania naleŻ1'zgłosić do []rzedu Miasta i(]njnv \ SZLunlic do dnja 04'l]5.20l5r'
3. obrvoc]olle konlisjc rlr borcze. ktÓre lnajq sicdzib1' w lokalach dostosorr'an1'ch do potrzeb wyborców
niepelnosprawn1cll tj' oK\\'nr .]. 6. 9. 1(]. 12. są konlisjani lvłaścirvrmidlaccl|lrł głosolł'łlliłkolcspon d encyjnego '
,1. PIZcd ]]rZ}'stapiellieln do głosorrania rv;borca.jest obclr.liązany okazać obrrodorr'c'j kLlmisji rv1bolczcj dorł'ód osobisty
lub inn}' dokunlcl1l ulnożlirr iaj4c1 slrvierdzentę tozsanrości.
w dniu głoso$ania lokale obuorlorr1-ch komisji lr'yborcz}'ch ot\Yarte będą \r godZinach od 7(xr do 2l()().
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