
OBWIESZCZENIE 
BURMISTRZA OPOCZNA 
z dnia 4 września 2017 r. 

w sprawie informacji o numerze i granicy obwodu głosowania i siedzibie obwodowej komisji wyborczej w wyborach 
uzupełniających do Rady Miejskiej w Opocznie w okręgu wyborczym nr 21, zarządzonych na dzień 8 października 2017r. 

Na podstawie art.16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy ( t.j .Dz.U. z 2017 r. poz.15 i poz. 1089) oraz uchwały Nr XXIV/223/12 Rady Miejskiej w 
Opocznie z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Opoczno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 
podaje się do wiadomości publicznej informację o numerze i granicy obwodu głosowania w okręgu nr 21, wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej oraz możliwości 
głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Opocznie w okręgu nr 21, zarządzonych na dzień 8 października 2017 r. 

Nr obwodu Granice obwodu głosowania 
Siedziba Obwodowej 
Komisji Wyborczej 

Opoczno ulice: Zielona, Wł. Łokietka, B. Krzywoustego, B. Chrobrego, Al. Dąbrówki, St. Mieszka I, L. 
OPTEX S.A. 

25 
Waryńskiego, F. Chopina, S. Starzyńskiego, Hubala, O. Kolberga, Parkowa, Żesławskiego, Nowa, 

w Opocznie ul. Kolberga 2 
Wałowa, 17 Stycznia od rzeki Wąglanki do ul. O. Kolberga, Rzeczna, Błonie, Łąkowa 

Informacja: 
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 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.) oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, 
może w terminie do dnia 29 września 2017 r. złożyć wniosek do Burmistrza o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu. 

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 może głosować korespondencyjnie. Zgłoszenie zamiaru głosowania 
korespondencyjnego należy dokonać w terminie do 18 września 2017 r. 

Lokal wyborczy w dniu głosowania otwarty będzie w godzinach 7°0 
- 21°0• 
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