
OBWIESZCZENIE 
WÓJTA GMINY DZIER śONIÓW  

z dnia 21 września 2018 r. 
 
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Wójt Gminy DzierŜoniów 
podaje do wiadomości wyborców informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w 
tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o moŜliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców 
niepełnosprawnych i moŜliwości głosowania przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w 
wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 

 

Numer 
obwodu 

głosowania 
Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej 

1. 
 Mościsko, ulice: Szkolna, Wierzbowa od nr 11 do końca, 

Zielona, Nowizna  
Centrum Biblioteczno-Kulturalne 
ul. Kolejowa 12b, Mościsko 

2. 
 

Mościsko, ulice: DzierŜoniowska, Kolejowa, Kościelna, 
Krótka, Pocztowa, Polna, Wierzbowa od nr 1 do nr 10 

Centrum Biblioteczno-Kulturalne 
ul. Kolejowa 12b, Mościsko 

3. 
 

Włóki  
Sala Integracji Społecznej 
Włóki 78 

4. 
 

Kiełczyn, Tuszyn  
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, 
Tuszyn 47 

5. 
 

Jędrzejowice,  KsiąŜnica  
Park wiejski z infrastrukturą  
sportowo- rekreacyjną  
KsiąŜnica 5A 

6. 
 

Uciechów, Kołaczów  
Sala Wiejska „Sala Kominkowa” 
ul. Piastowska 38A, Uciechów 

7. 
 

Dobrocin, Marianówek 
Centrum Kulturalno – Sportowo – Oświatowe 
ul. Kościuszki 14a, Dobrocin 

8. 
 

Roztocznik, Byszów, Dębowa Góra, Dobrocinek  
Budynek Wielofunkcyjny 
Roztocznik 41a 

9. 
 

Piława Dolna 
Zespół Szkolno – Przedszkolny 
ul. Główna 50, Piława Dolna 

10. 
 

Owiesno, Kietlice, Myśliszów  
Świetlica wiejska 
Owiesno 88 

11. 
 

Ostroszowice, Wiatraczyn, Józefówek 
Zespół Szkolno – Przedszkolny 
ul. Bielawska 58, Ostroszowice 

12. 
 

Jodłownik  
Domek Myśliwski 
Jodłownik 40 

13. 
 

Oddział Zewnętrzny w Piławie Dolnej 
Aresztu Śledczego w DzierŜoniowie 

Biuro wychowawcy  
ul. Błotnista 12, Piława Dolna 

   

                           lokale obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych  
 

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, 
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym takŜe 
wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o: 
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji; 
2) całkowitej niezdolności do pracy; 
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji; 
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów; 
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów; 
a takŜe osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. 
  
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II najpóźniej do dnia 
8 października 2018 r. 
   

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub 
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym takŜe wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o: 
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji; 
2) całkowitej niezdolności do pracy; 
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji; 
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów; 
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów; 
a takŜe osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. 
   

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złoŜony do Wójta Gminy DzierŜoniów najpóźniej do dnia 
12 października 2018 r. 
   

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 21 października 2018 r. od godz. 7:00 do godz. 21:00. 

       

Wójt Gminy Dzier Ŝoniów 
   

/-/ Marek Chmielewski 


