
OBWIESZCZENIE 
BURMISTRZA PIŁAWY GÓRNEJ 

Z DNIA 30 czerwca  2015 ROKU 
 

o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji ds. referendum o lokalach 
dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez 
pełnomocnika w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku. 
          Na podstawie art. 6 ust. 5 i art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku- o referendum ogólnokrajowym ( t. j. Dz. U z 2015 r. poz. 
318) oraz art. 16 § 1 pkt. 4 ustawy z dnia  5 stycznia 2011 r- Kodeks  wyborczy Dz. U. Nr 21 poz. 112 z późn. zm.) w związku z 
Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum ( Dz. U. z 
2015 r. poz. 852) podaje się do publicznej wiadomości informację  o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach 
obwodowych komisji ds. referendum, lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania 
korespondencyjnego i przez pełnomocnika w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku. 

Numer 
obwodu 

Granice obwodu głosowania Siedziba Obwodowej 
Komisji  do spraw 

Referendum 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 

ul. Cicha, ul. Dalsza, ul. Niecała, ul. Sienkiewicza od nr 51 do 
nr 95 ( nieparzyste), od nr 52 do nr 132 ( parzyste), ul. Struga, 
ul. Zielona 

 
 
 
 
 
 

Gimnazjum 
ul. Wiejska 2 
Piława Górna 

ul. Górna, ul. Kasztanowa, ul. Młynarska, ul. Nowa, ul. 
Sienkiewicza od nr 27 do nr 49 ( nieparzyste), od nr 36 do nr 50 
( parzyste), ul. Stawowa, ul. Żytnia 
ul. Herbaciana, ul. Makowa, Osiedle Młyńskie,  ul. 
Poziomkowa, ul. Rumiankowa 
ul. Liliowa, Osiedle Małe, ul. Piastowska od nr 65 do nr 69 A ( 
nieparzyste), od nr 80 do nr 82 ( parzyste) , ul. Tulipanowa 
ul. Kwiatowa, ul. Krótka, ul. Mała, ul. Piastowska od nr 57 do 
nr 63 ( nieparzyste) od nr 60 do nr 78 ( parzyste), ul. Wiejska 

 
 

 
 
2 

Plac Piastów Śląskich, ul. Staszica od nr 1 do nr 16, ul. Szkolna  
Szkoła Podstawowa 

ul. Kościuszki 1 
Piława Górna 

 

 

ul. Staszica od nr 26 do nr 60 

ul. Fabryczna, ul. Sienkiewicza od nr 1 do nr 25( nieparzyste), 
od nr 2 do nr 34 (parzyste), ul. Słoneczna 
ul. Budowlanych, ul. Kościuszki, ul. Mickiewicza, Osiedle 
Nowe,  ul. Osiedlowa, ul. Staszica od nr 20 do nr 24B 
ul. Piastowska od nr 17 do nr 55 ( nieparzyste), od nr 26 do nr 
58 ( parzyste) 

 
 
 
 
 
 
3 

ul. Kili ńskiego, ul. Piastowska od nr 1 do nr 15 ( nieparzyste), 
od nr 2 do nr 24 ( parzyste) 

 
 
 
 

Świetlica Ochotniczej 
Straży Pożarnej 

ul. Limanowskiego 3 
Piława Górna 

ul. Limanowskiego, ul. Polna, ul. Wąska 

ul. Kolejowa, ul. Okrzei, ul. Sąsiedzka 

ul. Bohaterów Getta, ul. Bolesława Chrobrego, ul. Ligocka, ul. 
Ząbkowicka 
ul. Gospodarcza, ul. Kosynierów, ul. Kośmińska, ul. Leśna,  ul. 
Lipowa, ul. Ludowa, ul. Łąkowa, ul. Partyzantów,  ul. Rolnicza, 
ul. Wrocławska 
 

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

Informuje si ę wyborców iż: 

1)każdy wyborca może głosować korespondencyjnie – termin zgłaszania Burmistrzowi zamiaru głosowania 
   korespondencyjnego upływa dnia 24 sierpnia 2015 roku, 
2)wyborca niepełnosprawny o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborca, który najpóźniej 
   w dniu głosowania kończy 75 lat ma możliwość głosowania przez pełnomocnika – termin na składanie w urzędzie  
   wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa upływa 28 sierpnia 2015 r.   
                                                                                                                                                Burmistrz    
                                                                                                                                             Piławy Górnej 
                                                                                                                                         /-/ Zuzanna Bielawska 


