
OBWIESZCZENIE 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO 

z dnia 15 listopada 2016 r. 
 
 

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.), 
Uchwały Nr XXX/261/13 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie podziału Gminy 
Gryfino na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji 
wyborczych zmienionej Uchwałą Nr XLII/373/14 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 marca 2014 r., 
Uchwałą Nr LII/424/14 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 września 2014 r., Uchwałą Nr V/27/15 Rady 
Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 lutego 2015 r. podaję do publicznej wiadomości informacje o numerze 
i granicach obwodu głosowania oraz o siedzibie obwodowej komisji wyborczej, w tym o lokalu 
obwodowej komisji wyborczej dostosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, a także 
o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach uzupełniających 
do Rady Miejskiej w Gryfinie zarządzonych na dzień 18 grudnia 2016 r.  

Numer 
obwodu 

głosowania 
Granice obwodu głosowania 

Siedziba obwodowej 
komisji  

wyborczej 

5. 

Część miasta Gryfina obejmująca ulice: 
Adama Rapackiego, Armii Krajowej numery parzyste od 2 do 
10, Ks. Jerzego Popiełuszki, Łużycką numery parzyste od 2 
do 34 i numery nieparzyste od 1 do 29, Sportową, 
Władysława Łokietka, Żołnierzy Wyklętych. 

Szkoła Podstawowa nr 1 
w Gryfinie 
ul. Łużycka 22 
74-100 Gryfino 

 

UWAGA 

Lokal Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 dostosowany jest do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz 
jest właściwy do celów głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika. Zamiar głosowania 
korespondencyjnego należy zgłosić Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino - Urząd Miasta i Gminy 
w Gryfinie – Referat Spraw Obywatelskich - ul. 1 Maja 16, 74-100 Gryfino (pok. 4, tel. 91 416 20 11 wew. 
204, 205) w terminie do dnia 28 listopada 2016 r.  Wyborcy niepełnosprawni 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 zm.) 
oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 75 lat, mogą złożyć wniosek o sporządzenie aktu 
pełnomocnictwa do głosowania. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa należy złożyć w Referacie 
Spraw Obywatelskich w terminie do dnia 9 grudnia 2016 r.  
 
 
 
 

                      Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino    
   
                          Mieczysław Sawaryn    


