
OBWIESZCZENIE 
Wójta Gminy Opatów  

z dnia  23 lipca 2015r. 

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

głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, lokalach obwodowych komisji 

dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych,  możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika. 

  

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

w związku z art. 16 § 1  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz.U nr 21, poz. 112 z późn. zm.), podaję  się do 

wiadomości, że referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015r. zostanie przeprowadzone  

w następujących obwodach głosowania: 

Numer 

obwodu 
Granice obwodu 

Siedziba obwodowej  
    komisji wyborczej 

1 sołectwo Opatów 

Gimnazjum w Opatowie 
ul. Szkolna 5, 42-152 Opatów 
Tel. (34) 319-61-09  

2 
sołectwo Iwanowice Małe 

sołectwo Iwanowice - Naboków 

Gimnazjum w Opatowie 
ul. Szkolna 5, 42-152 Opatów 
Tel. (34)  319-61-09 

3 sołectwo Iwanowice Duże 

Szkoła Podstawowa 
w Iwanowicach Dużych 
ul. Częstochowska 63, 42-152 Opatów 
tel. (34) 319-60-40 

4  sołectwo  Waleńczów 

Szkoła Podstawowa w Waleńczowie 
ul. Szkolna 19, 42-151 Waleńczów 
tel. (34) 318-71-08 

5 
sołectwo Wilkowiecko 

sołectwo Brzezinki 

Szkoła Podstawowa w Wilkowiecku 
ul. Szkolna 1,42-152 Opatów 
tel. (34)  318-71-12 

6  sołectwo  Złochowice 

Szkoła Podstawowa 
w Złochowicach 
ul. Wesoła 3, 42-151 Walenczów 
tel. (34) 318-05-41 

7 
sołectwo Zwierzyniec Pierwszy 

sołectwo Zwierzyniec Drugi 

Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Zwierzyńcu Pierwszym 
ul. Jasna 5, 42-152 Opatów 
tel. 502 083 751 

 

Lokale wyborcze otwarte będą w dniu 6 września 2015r.  w godzinach 6
00 

– 22
00  

 

UWAGA: 

Lokal przystosowany dla osób niepełnosprawnych i wyznaczony dla głosowania korespondencyjnego. 

 

 

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia  

27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, może głosować 

korespondencyjnie. Głosować przez pełnomocnika mogą również wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą  

75 lat. 

 

Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie obowiązany okazać obwodowej komisji do spraw referendum dowód 

osobisty lub inny dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości. 

 
 

Wójt Gminy 

        mgr inż. Bogdan Sośniak 


