
O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Kobiór 
z dnia 11 kwietnia 2014 roku 

w sprawie informacji o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głoso-
wania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokach obwodowych
komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, siedzibach
obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego, w wy-
borach posłów do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja 2014 r.

Na podstawie art. 16 § 1 i art. 61a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wybor-
czy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz.
777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz.
849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179 i 180), w związku z uchwałą nr XX/149/12 Rady Gmi-
ny Kobiór z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Kobiór na obwody głosowania
oraz ustalenia ich granic, numerów i siedzib  obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj.
Śląskiego z 2013 roku poz. 1164 z poźn.zm.), 

Wójt Gminy Kobiór podaje do wiadomości wyborców, informację o numerach oraz gra-
nicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych
komisji wyborczych, lokach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych, siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych
dla głosowania korespondencyjnego, w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego
w dniu 25 maja 2014 r.:

Numer 
obwodu głosowania 

Granice obwodu głosowania  Siedziba Obwodowej
 Komisji Wyborczej 

1

                                         

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

w Kobiórze ,

 ul. Centralna 16 

lokal dostosowany do po-
trzeb wyborców niepełno-

sprawnych

siedziba obwodowej ko-
misji wyborczej właściwa
dla głosowania korespon-

dencyjnego

ul.Zachodnia, ul.Składowa, ul.Rubinowa, ul.Bluszczowa

ul. Żołędziowa, ul.Kodowa, ul.Żeńców, ul.Agatowa, ul.Liliowa

ul.Centralna od nr 1-59, ul.Żelazna



2

ul.Kobiórska, ul.Plichtowicka, ul.Poprzeczna, ul.Prosta
Szkoła Podstawowa

w Kobiórze, 

ul.Tuwima 33

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.Przelo-
towej), ul.Borowa, ul.Zmienna

ul.Ołtuszewskiego 

3

 
                                         

ul.Rodzinna (do skrzyżowania z ul.Rzeczną przed posesją ul.Ro-
dzinna 96), ul.Rzeczna Szkoła Podstawowa   

w Kobiórze 
ul. Tuwima 33

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. Stobika), ul.Hibnera, 
ul. Stobika, ul.Wiosenna 

ul.Wróblewskiego (od skrzyżowania z ul.Stobika do skrzyżowa-
nia z ul.Błękitną), ul.Wąska, ul.Wspólna, ul.Wodna

Informacje:

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w ro-
zumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrud-
nianiu osób niepełnosprawnych może głosować korespondencyjnie. Wyborca niepełnospraw-
ny zgłasza wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) zamiar głosowania korespondencyj-
nego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Bra-
ille’a, do 21 dnia przed dniem wyborów, to jest w terminie do dnia 4 maja 2014 r.

Lokale wyborcze otwarte będą, dla przeprowadzenia głosowania, w dniu 25 maja 2014 r. od
godziny 700 do 2100, bez przerwy.

Wójt Gminy Kobiór 
mgr Stefan Ryt
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