
OBWIESZCZENIE 

WÓJTA GMINY SANTOK 

Z DNIA 8 KWIETNIA 2015 ROKU 

Na podstawie art. 12a, art. 16 §1, art. 53a §1 i art. 54 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - 

Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą Rady Gminy Santok 

Nr XXV/185/12 z dnia 27 grudnia 2012r., w sprawie podziału gminy Santok na stałe obwody 

głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, oraz 

uchwałą Rady Gminy Santok Nr XXXVII/292/14 z dnia 31 marca 2014r., w sprawie zmiany siedziby 

obwodowej komisji wyborczej, podaję do publicznej wiadomości numery i granice obwodów 

głosowania, siedziby obwodowych komisji wyborczych oraz lokale wyborcze dostosowane do potrzeb 

wyborców niepełnosprawnych, a także lokale wyznaczone do głosowania korespondencyjnego w 

wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.   

 
* Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 

75 lat może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu. Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na wniosek wyborcy 

wniesiony do wójta gminy, w której wyborca jest wpisany do rejestru wyborców, najpóźniej do 4 maja 2015 r. 

* Wyborca może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego w kraju wyborca zgłasza wójtowi gminy do  

27 kwietnia 2015 r. 

 

Lokale wyborcze będą otwarte w dniu wyborów od godz. 7
00

 do 21
00

. 

            Wójt Gminy Santok  

(-) Józef Ludniewski
                

Nr 

obwodu 
Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej 

1 
CZECHÓW 

 

Sala Wiejska w Czechowie 

Czechów 16A 

2 
WAWRÓW 

 

Sala Gimnastyczna w Wawrowie 

Wawrów 46E 

3 
JANCZEWO 

GÓRKI 

Szkoła Podstawowa w Janczewie 

Janczewo 27 

4 
GRALEWO 

PŁOMYKOWO 

Sala Wiejska w Gralewie 

Gralewo 48A 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców 

niepełnosprawnych 

 

Lokal wyznaczony do głosowania 

korespondencyjnego* 

5 
SANTOK 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Santoku 

Santok ul. Gorzowska 35 

6 
STARE POLICHNO 

 

Sala Wiejska w Starym Polichnie 

Stare Polichno ul. Szkolna 9 

7 
NOWE POLICHNO 

LUDZISŁAWICE 

Sala Wiejska w Ludzisławicach 

Ludzisławice 26A 

 

 

8 

LIPKI WIELKIE 

LIPKI MAŁE 

JASTRZĘBNIK 

BARANOWICE 

MĄKOSZYCE 

Sala Wiejska 

w Lipkach Wielkich 

Lipki Wielkie ul. Szosowa 72 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców 

niepełnosprawnych 

 

Lokal wyznaczony do głosowania 

korespondencyjnego* 


