
UCHWAŁA NR XXVII/191/13
RADY GMINY KOBIÓR

z dnia 29 października 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Kobiór na obwody głosowania i ustalenia ich 
numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Na podstawie art. 12 §§ 2 i 12 oraz art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy1) (Dz. U. Nr 21, 
poz. 112 ze zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r., Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks 
wyborczy1) (Dz. U. Nr 21, poz. 113 ze zm.), na wniosek Wójta Gminy 

Rada Gminy 
uchwala : 

§ 1. 

W związku ze zmianą z dniem 1 stycznia 2014 roku granic administracyjnych Gminy Kobiór z Miastem 
Tychy, załącznik do uchwały Nr XX/149/12 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Kobiór na 
obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, otrzymuje 
brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Bielsku-Białej. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 

§ 4. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podaniu do publicznej 
wiadomości na tablicach ogłoszeń w Urzędzie  Gminy Kobiór. 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2014 roku. 

 

 

Przewodniczący Rady

Jerzy Mazur
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Załącznik do Uchwały Nr XXVII/191/13 

Rady Gminy Kobiór 

z dnia 29 października 2013 r. 

Numery i granice stałych obowdów głosowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych w Gminie 
Kobiór 

Numer 
obwodu 

głosowania 

Granice obwodu głosowania Siedziba Obwodowej 
Komisji Wyborczej 

ul.Centralna od nr 60 - 157, ul.Cicha, ul.Leśników, 
ul. Turystyczna, ul.Na Kąty, ul.Nad Zalewem 

ul.Zachodnia, ul.Składowa, ul.Rubinowa, ul.Bluszczowa
ul. Żołędziowa, ul.Kodowa, ul.Żeńców, ul.Agatowa, 
ul.Liliowa

1 

ul.Centralna od nr 1-59, ul.Żelazna

Gminny Dom Kultury 
w Kobiórze , 

ul. Centralna 16 

ul.Kobiórska, ul.Plichtowicka, ul.Poprzeczna, ul.Prosta 

ul.Tuwima , ul.Olszewskiego 
ul.Orla ,ul.Łukowa (od numeru 1 do skrzyżowania 
z ul.Jasną), ul Jasna 

ul.Bartnicza, ul.Łukowa (odcinek od skrzyżowania 
z ul.Jasną do skrzyżowania z ul.Borową oraz ul.Łukowa 
41)
ul.Łukowa (od skrzyżowania z ul.Borową do końca 
ul.Przelotowej), ul.Borowa, ul.Zmienna

2 

ul.Ołtuszewskiego 

Szkoła Podstawowa 
w Kobiórze, 

ul.Tuwima 33 

ul.Rodzinna (do skrzyżowania z ul.Rzeczną przed posesją 
ul.Rodzinna 96), ul.Rzeczna 
ul. Rodzinna (od skrzyżowania z ul. Rzeczną przed 
ul.Rodzinna 96), ul.Paproci, ul.Promnicka,ul.Poziomkowa, 

ul.Błękitna, ul.Rolna, ul.Wschodnia,ul.Boczna, 
ul.Wróblewskiego (od  skrzyżowania ul. Wróblewskiego 
z ul.Błękitną) 
ul.Wróblewskiego (do skrzyżowania z ul. Grzegorza  
Stobika), ul.Hibnera, ul. Grzegorza Stobika, ul.Wiosenna 

3 

ul.Wróblewskiego (od skrzyżowania z ul.Grzegorza 
Stobika do skrzyżowania z ul.Błękitną), ul.Wąska, 
ul.Wspólna, ul.Wodna 

Szkoła Podstawowa 
w Kobiórze 

ul. Tuwima 33
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