
INFORMACJA 
WÓJTA GMINY NOWE MIASTO 

z dnia  27 lipca 2015 r. 
 

w sprawie podania do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów 

głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum 

      Na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. – Ustawa o referendum 

ogólnokrajowym  (Dz. U. z 2015 r.,  poz. 318) oraz  uchwały Nr  120/XXIII/2012 Rady 

Gminy Nowe Miasto z dnia 7 grudnia 2012r.  w sprawie podziału Gminy Nowe Miasto  na 

stałe obwody głosowania (Dz. Urz. Woj. Maz.  z  2013.  poz. 271) podaje się  do wiadomości 

wyborców informację o numerach i granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania,  

wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, lokalach obwodowych 

komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz 

możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w referendum 

ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. 

Numer 

obwodu 
Granice obwodu Siedziba Obwodowej Komisji 

do spraw referendum 

 

1 
 

Miejscowości: Czarnoty, Gościmin Wielki, 

Gucin, Jurzyn, Jurzynek, Karolinowo, Kubice, 

Modzele-Bartłomieje, Zawady B, Zawady 

Stare. 

 

 

Szkoła Podstawowa w 

Gościminie Wielkim   

Gościmin Wielki 47.             

09-120 Nowe Miasto  

 

                

 

2 
 

Miejscowości: Adamowo, Aleksandria, 

Anielin, Belin, Gawłowo, Gawłówek, Grabie, 

Janopole, Latonice, Nowosiółki, Popielżyn 

Dolny, Rostki, Szczawin, Tomaszewo, 

Władysławowo, Zakobiel, Żołędowo. 

 

Remiza Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Latonicach        

Latonice 3.                          

09-120  Nowe Miasto 

 

 

      3. 

 

Miejscowości: Henrykowo, Kadłubówka, 

Miszewo B, Miszewo Wielkie, Nowe Miasto-

Folwark, Przepitki, Salomonka, Wólka 

Szczawińska, Zasonie. 

 

Zespół Szkół im. Integracji 

Europejskiej w Nowym Mieście                               

09-120 Nowe Miasto  

ul .Ciechanowska 15.      

 

 

 

      4. 

 

Miejscowość: Nowe Miasto. 

 

 

Hala Sportowa                     

09-120 Nowe Miasto             

 ul. Ciechanowska 15. 

                    

                         
            

             



Lokale wyborcze będą otwarte w dniu  6 września 2015 r.  w godz. 6
00

 - 22
00 

 . 

               Wyborca może głosować korespondencyjnie. 

Głosowanie jest wyłączone w przypadku głosowania w obwodach odrębnych, a 

także w przypadku udzielenia przez wyborcę niepełnosprawnego pełnomocnictwa do 

głosowania. 

Zamiar głosowania korespondencyjnego przez wyborcę powinien być zgłoszony do dnia  

22 sierpnia 2015 roku. 

                 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 oraz wyborca, który najpóźniej w 

dniu głosowania kończy 75 lat może udzielić pełnomocnictwa do głosowania.  

Głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone w przypadku głosowania w 

obwodach odrębnych, a także w przypadku zgłoszenia przez wyborcę zamiaru głosowania 

korespondencyjnego. 

Wniosek  w  sprawie  sporządzenia  aktu  pełnomocnictwa  składa   się  do   Wójta   Gminy  

do   dnia 28 sierpnia 2015 roku . 

      

        - lokal wyborczy dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych 

 - obwodowa komisja do spraw referendum wyznaczona dla celów głosowania 

korespondencyjnego 

 

 

 

                                                                                                                  Wójt Gminy 

                                                                                                                             

                                                                                                            Sławomir  Zalewski 

 
 

 

 


