OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 17 lipca 2015 r.
w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w tym o lokalach
obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum, a także
o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika.
Na podstawie art. 6 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. z 2001 r. Nr 21 poz. 112 z późn. zmianami), podaje się do wiadomości publicznej informację o numerach i granicach obwodów
głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w tym o siedzibach obwodowych komisji dostosowanych do potrzeb osób
niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego i o możliwości głosowania przez pełnomocnika w referendum ogólnokrajowym zarządzonym
na dzień 6 września 2015 r.
Numer
obwodu
głosowania

1



Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

Miasto Margonin
ul. Broniewskiego, Budzyńska, Powstańców Wielkopolskich , Spacerowa, Wodna,
Dąbrowskiej, Gwiaździsta, Konopnickiej, Mickiewicza, Orzeszkowej, Pogodna,
Promienista, Rzemieślnicza, Targowa, Tuwima, Wybickiego, Kasprowicza,
Kochanowskiego, Leśna, Reja, Słowackiego, Sosnowa, Witosa, Zielona, Cmentarna,
Polna, Spokojna, Stajenna, Strzelecka, Szamocińska, Szpitalna, Kościelna, Nowe
Miasto, Okopowa, Paderewskiego, Plac Suwalskiego, Wąska, Żeromskiego

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Margoninie
ul. Powstańców Wielkopolskich 15,
64-830 Margonin,

2

Miasto Margonin:
ul. Boczna, Kuźniowa, Ogrodowa, Poznańska, Rolna, Rynek, 22 Stycznia,
Kolejowa, Kościuszki, Słoneczna, Wybudowanie
WIEŚ:
Karolinka, Kowalewo, Lipiniec, Marcinek, Margońska Wieś, Młynary

3

WIEŚ:
Bugaj, Klaudia, Próchnowo, Sułaszewo, Tereska, Witkowice, Zbyszewice, Żoń

4

WIEŚ:
Adolfowo, Studźce

5
WIEŚ:

lokal przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,
lokal przeznaczony do głosowania korespondencyjnego

Urząd Stanu Cywilnego w Margoninie
ul. Poznańska 8 – Pałac Ślubów
64-830 Margonin
Ośrodek Wypoczynkowy
Zbyszewice 1A, 64-830 Margonin,
Spółdzielnia „ADOROL”
Adolfowo 22A, 64-830 Margonin,
Szkoła Podstawowa Lipiny 40,
64-830 Margonin,

Dębiniec, Lipiny
lokal przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,
lokal przeznaczony do głosowania korespondencyjnego


6

WIEŚ:
Klotyldzin, Radwanki, Sypniewo

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
w Margoninie Filia w Radwankach
Radwanki 30b, 64-830 Margonin,
lokal przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,
lokal przeznaczony do głosowania korespondencyjnego


obwody oznaczone symbolem, posiadają lokale dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,



obwody oznaczone symbolem zostały wyznaczone dla celów głosowania korespondencyjnego.

Osoba niepełnosprawna o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, ze zmianami) oraz osoba, która najpóźniej w dniu głosowania kończy
75 lat, może w terminie do 28 sierpnia 2015 r. złożyć wniosek do Burmistrza Miasta i Gminy o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.
Uwaga!
W przypadku zgłoszenia przez osobę niepełnosprawną zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone.
Informacje w sprawach rejestru wyborców i spisu osób uprawnionych do udziału w referendum, wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania,
udzielenia pełnomocnictwa oraz głosowania korespondencyjnego można uzyskać w Urzędzie Stanu Cywilnego w Margoninie przy ul. Poznańskiej 8 pokój nr 3,
tel. 672846 700, lub w formie elektronicznej, adres e-mail usc@margonin.pl..
Lokale w dniu 6 września 2015 r. (niedziela) otwarte będą w godzinach od 6.00 do 22.00. Przed przystąpieniem do głosowania osoba uprawniona do
udziału w referendum obowiązana jest okazać obwodowej komisji do spraw referendum dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający stwierdzenie
tożsamości.
Burmistrz Miasta i Gminy Margonin
/-/ Janusz Piechocki

