
Obwieszczenie 
Wójta Gminy Sanniki  

z dnia 21 września 2015 r. 
 

w sprawie:  informacji o numerach i granicach  obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach 
obwodowych komisji wyborczych, w tym dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, 
wskazania obwodowych komisji wyborczych wyznaczonych dla przeprowadzenia głosowania 
korespondencyjnego i odrębnym obwodzie głosowania oraz możliwości głosowania korespondencyjnego 
i przez pełnomocnika w wyborach   Do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na 25 października 2015 roku. 

  Na podstawie art. 16 § 1 i ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, 
ze zm.: Dz.U. z 2011 r.  Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 
881, Nr 171, poz.1016, Nr 217, poz.1281) podaje się do wiadomości informację o numerach i granicach 
obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji w tym o lokalach obwodowych 
komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także możliwości głosowania 
korespondencyjnego i przez pełnomocnika dla przeprowadzenia wyborów w wyborach do Sejmu i Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 25 października 2015 r. 

Numer 
obwodu 

głosowania 
Granice obwodu głosowania 

(sołectwa, miejscowości, ulice) 

Siedziba obwodowej 
komisji wyborczej – lokal 

do głosowania 

 
Uwagi 

 

1 
Granice administracyjne sołectw:  
- Brzezia,   Lasek 

Była Szkoła 
Podstawowa w Brzezi, 
Brzezia 39A 

 

� 

2 Granice administracyjne sołectw:  
- Brzeziny,  Sielce 

Remiza OSP Sielce 27A  

3 
 

Granice administracyjne sołectw:  
- Działy,  Lubików,   Staropól Szkoła Podstawowa w 

Osmolinie, 
 ul. Sannicka 4 

 Granice administracyjne sołectwa Osmolin, ulice:  
ul. Luszyńska, ul. Kiernozka, ul. Kościelna, ul. Rynek, 
ul. Sannicka   ul. Wiatraczna 

4 
 

Granice administracyjne sołectw:  
- Osmólsk,  Szkarada,  

Szkoła Podstawowa 
w Sannikach, ul. 
Warszawska 183   
(wejście od strony sali 
gimnastycznej) 

 Sołectwo Sanniki, wszystkie numery domów położonych 
przy: ul. Krótka, ul. Lotników, ul. Łowicka, ul. Polna, 
ul. Topolowa,  ul. Wiejska, ul. Żychlińska,  oraz ul. 
Warszawska numery nieparzyste od 121 do 191 

5 

Sołectwo Sanniki,  ul. Warszawska - wszystkie numery 
parzyste oraz numery nieparzyste od 1 do 119    Siedziba instytucji 

gminnych – budynek 
przy ul. Wólczyńskiej 
75 (wejście od strony 
Przedszkola) 

  
Sołectwo Sanniki, wszystkie numery domów położonych 
przy: ul. Bankowa, ul. Bohaterów Ludowych, ul. Firmowa, 
ul. Jaśminowa, ul. Poprzeczna, ul. Północna, ul. Skrajna, 
ul. Witosa, ul. Wschodnia, ul. Zachodnia, ul. Żabia, 
ul. Żytnia 

6 

Sołectwo Sanniki, wszystkie numery domów położonych 
przy: ul. Chopina, ul. Fabryczna, ul. Parkowa, ul. Tkacka  

Siedziba instytucji 
gminnych – budynek 
przy ul. Wólczyńskiej 
75(wejście od strony 
Biblioteki) 

 

� 

Sołectwo Sanniki, wszystkie numery domów położonych 
przy: ul. Młynarska, ul. Wólczyńska oraz miejscowość 
Mocarzewo w granicach administracyjnych 

 
 



Numer 
obwodu 

głosowania 

Granice obwodu głosowania 
(sołectwa, miejscowości, ulice) 

Siedziba obwodowej 
komisji wyborczej – 
lokal do głosowania 

Uwagi 

7 
Granice administracyjne sołectwa:  
- Wólka, miejscowości:   Wólka Niska, Wólka Wysoka 

Remiza OSP w Wólce 
Wólka Wysoka 5A  

8 
Granice administracyjne sołectw:   Aleksandrów,  Krubin Szkoła Podstawowa 

w Sannikach, ul. 
Warszawska 183   

 
 

Granice administracyjne sołectwa: Czyżew 

9 Granice administracyjne sołectwa: 
- Lwówek 

Remiza OSP  Lwówek 
Lwówek 48  

10 
Granice administracyjne sołectw: 
- Barcik Nowy 
- Barcik Stary 

Była Szkoła 
Podstawowa w Barciku, 
Barcik Nowy 47 

 

� 

11 Dom Pomocy Społecznej w Sannikach, ul. Wólczyńska 10 
Dom Pomocy 
Społecznej w Sannikach 
ul. Wólczyńska 10 

odrębny 
obwód 
głoso-
wania 

 

 - oznaczenie lokalu dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych 

� - oznaczenie lokalu wyznaczonego do głosowania korespondencyjnego 

Informacje dla wyborców  
1. Spis wyborców  będzie udostępniony w Urzędzie  Gminy Sanniki.,  pokój  nr 12 (Urząd Stanu 

Cywilnego) w godzinach urzędowania,  od  05 października 2015 r. 
2. Wyborcy mogą zgłaszać zamiar głosowania korespondencyjnego w kraju, w tym przy pomocy 

nakładek na karty do głosowania sporządzonych w systemie Braille'a do 10 października 2015r. 
Głosowanie korespondencyjne jest wyłączone w przypadku udzielenia przez wyborcę 
pełnomocnictwa do głosowania; 

3. Wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności  
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2010r. Nr 214, poz.1407 z późn. zm.) oraz 
wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 75 lat, mogą składać do Urzędu Gminy 
Sanniki. Wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w ich imieniu, do 
16 października 2015 r. W przypadku zgłoszenia przez osobę niepełnosprawną zamiaru 
głosowania korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone 

4. Każdy wyborca, (w tym niepełnosprawny) po złożeniu odpowiedniego wniosku do 
20 października 2015 r. może zostać dopisany do spisu wyborców w wybranym przez siebie 
obwodzie głosowania. 

5. Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania tj. 25 października  2015r. (niedziela) od 7:00 
do 21:00. 

6. Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie obowiązany okazać obwodowej komisji 
wyborczej dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości. 

UWAGA: Jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w kalendarzu wyborczym 
przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego 
dnia po tym dniu. 

 


