
OBWIESZCZENIE 
Wójta Gminy Kampinos 

z dnia 14 września 2018 r. 
o numerach i granicach stałych obwodów głosowania oraz o  siedzibach obwodowych komisji 
wyborczych 

    Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.  –  Kodeks wyborczy (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 754 ze zm.) 
podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach stałych obwodów głosowania oraz o siedzibach 
obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w 
obwodzie dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego 
przez wyborców niepełnosprawnych i możliwości głosowania przez pełnomocnika w gminie Kampinos  w wyborach do 
rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i 
prezydentów  zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.: 
 

Numer 
obwodu 

głosowania 
 Granice obwodu 

 Siedziba obwodowej komisji 
wyborczej 

1  

 

 

Bieliny,  Granica,   Józefów,  Kampinos,   

Kampinos A,  Komorów,   Koszówka,  

Kwiatkówek,  Podkampinos,  Prusy,  Wiejca   

Zespół Szkolno - Przedszkolny 
z Oddziałami Integracyjnymi w 

Kampinosie 
ul. Szkolna 5 

05-085 Kampinos 

 

       

2 

 

Budki  Żelazowskie,  Grabnik,  Kirsztajnów,  

Łazy,  Łazy Leśne,   Pasikonie,  Pindal,  

Rzęszyce,  Skarbikowo,  Stare Gnatowice,  

Strojec,  Strzyżew,  Szczytno, Wola 

Pasikońska,  Zawady 

Ochotnicza Straż Pożarna       
w Zawadach  
Zawady 22 

05-085 Kampinos 

 

   
 

 - Lokale przystosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 

  - Lokale właściwe do głosowania korespondencyjnego  przez wyborców niepełnosprawnych i możliwości głosowania przez 
pełnomocnika 

UWAGA: 
1. Do dnia 8 października 2018r. r. (poniedziałek) wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub 
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.) 
mogą zgłosić zamiar głosowania  korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania 
sporządzonych w alfabecie Braille’a. 
Zgłoszenia przyjmowane są w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie – plac 
Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, wejście B, pokój 42 (parter) od poniedziałku do piątku w godzinach: od  
8.15 do 16.15 . Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego może być dokonane ustnie, 
telefonicznie nr telefonów: 22 695-60-57, pisemnie, telefaksem na nr 22 695-61-36 lub w formie 
elektronicznej na adres: war-dyr@kbw.gov.pl 
2. Wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu 
ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.)  oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania 
kończy 75 lat do dnia 12 października r. (piątek) mogą złożyć wniosek o sporządzenie aktu 
pełnomocnictwa do głosowania. Wnioski można składać w Urzędzie Gminy Kampinos, ul. Niepokalanowska 
3  godzinach pracy urzędu osobiście w pok. Nr. 5, faksem nr /22 725 04 44/ lub mailem /usc@kampinos.pl/. 
Więcej informacji pod numerem tel: 22 725 00 40 w. 215 
3. Lokale obwodowych komisji wyborczych w dniu 21 października  2018 r. (niedziela) będą otwarte w 
godz. 07.00 – 21.00 

 
 

WÓJT 
 

dr inż. Monika Ciurzyńska 


