
 

O B W I E S Z C Z E N I E 
Wójta Gminy Lipie 

z dnia 10 lipca 2015 roku 

 
w sprawie informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, 

lokalach obwodowych komisji dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych; możliwości głosowania korespondencyjnego  

i przez pełnomocnika w referendum ogólnokrajowym,  zarządzonym na dzień 6 września 2015r. 
 

Na podstawie art.6 ust. 1 i 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. Nr 21, poz. 112 z późn.zm.) podaje się do wiadomości 

informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, lokalach 

obwodowych komisji dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych; możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika 

w referendum ogólnokrajowym,  zarządzonym na dzień 6 września 2015r. 

 

Numer 

obwodu 

Granice obwodu Siedziba Obwodowej Komisji do 

spraw referendum  

1 Sołectwo Lipie:  
ul. Dolna, ul. Leśna, ul. Topolowa, ul. Jaworowa, ul. Klonowa, ul. Lipowa,  
ul. Stawowa, ul. Czereśniowa, ul. Kasztanowa, ul. Parkowa, ul. Dworska,  
ul. Ziołowa, ul. Częstochowska, ul. Kresy, ul. Nowa, ul. Ogrodowa,  
ul. Wiśniowa 
Sołectwo Albertów (Albertów -Chałków) 
Sołectwo Rozalin 
Sołectwo Danków (Danków-Troniny) 
 

  

                                  
Gminny Ośrodek Kultury  
w Lipiu 
ul. Częstochowska 95 
42 – 165 Lipie 
tel.(034) 3188163 
 

2 Sołectwo Parzymiechy: ul. Chmielna, ul. Reformy Rolnej, ul. Łąkowa,  
ul. Stawowa, ul. Wieluńska, ul. Częstochowska, ul. Kasztanowa, ul. Leśna,  
ul. Polna, ul. Parkowa, ul. Krzepicka, ul. Starowiejska, ul. Głęboka,  
ul. Ks. Bonawentury Metlera, ul. Zagórze 
 
Sołectwa: Giętkowizna, Grabarze, 
Napoleon 
Sołectwo Kleśniska 
Sołectwo Zimnowoda 
 

 
Zespół  
Szkolno – Przedszkolny 
w Parzymiechach 
ul. Parkowa 2 
42 – 164 Parzymiechy 
tel. (034) 3189479 
 

3 Sołectwa: Wapiennik i Stanisławów 
Sołectwa: Julianów i Lindów 
 

Zespół Szkolno –Przedszkolny 
w Lindowie 
Lindów 42 
42 – 165 Lipie 
tel. (034) 3188811 
 

4 Sołectwo Rębielice Szlacheckie 
Sołectwo Szyszków 
 

Szkoła Podstawowa 
w Rębielicach Szlacheckich 
Rębielice Szlacheckie 93 
42 – 165 Lipie 
tel. (034) 3188851 
 

5 Sołectwa: Brzózki, Natolin, Zbrojewsko 
 

Lokal szkolny w Natolinie 
Zespołu Szkolno – 
Przedszkolnego w  Lipiu 
Natolin 51 
42 – 165 Lipie 
tel. (034) 3189091 
 

Lokale będą otwarte w dniu głosowania 6 września 2015 roku (niedziela) w godz. 6.00 - 22.00 

U W A G A: 

Lokal przystosowany do potrzeb wyborców 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 i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych może głosować korespondencyjnie lub przez pełnomocnika. 

Głosować przez pełnomocnika mogą również wyborcy, którzy ukończyli 75 lat. Osoba uprawniona do udziału w referendum może głosować 

korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić Wójtowi w terminie do dnia 24 sierpnia 2015r. 

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa należy złożyć do Wójta w terminie do dnia 28 sierpnia 2015r. 

Osoby przebywające poza miejscem stałego pobytu  na pisemny wniosek mogą być dopisane do spisu wyborców w miejscu obecnego pobytu. 

Wniosek o dopisanie do spisu należy złożyć do dnia  01 września 2015r. 

Informację w sprawie 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 w Lipiu przy ul. Częstochowskiej 29,  

pokój nr 22 lub pod nr tel. 034/ 318-80-32 wew. 41  

 

Wójt Gminy Lipie 

 

       /-/mgr Bożena Wieloch 


