
gm. Zelech6w
INFORMACJA

KOMISARZA WYBORCZEGO
W SIEDLCACH II

z dnia 9 kwietnia 2020 r.

Na podstawie art. 16 S 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.IJ.z 2019 r. poz.684 i 1504 orazz202O r. poz.568) KomisarzWyborczy w Siedlcach II
przekazuje infomacjq o numerach oraz granicach obwod6w glosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz mo2liwoici glosowania

korespondencyjnego i przez pelnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarzqdzonych na dzieri 10 maja 2020 r.:

Nr obwodu
glosowania

Granice obwodu glosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej

I

Zelech6w ulice: Marszalka J6zefa Pilsudskiego 1 - 33, (nieparzyste) i od 2 - 16 (parzyste),

Aleja Wojska Polskiego, Ko6ciuszki, Konopnickiej, Kiliriskiego nr 2, Dluga nr 60 i nr 62

(bloki), Ogrodowa, Szkolna, Armii Krajowej, Dluga od nr L - 63, (nieparzyste), od nr 2 - 58

(parzyste) i od nr 62A - 110 (parzyste), Przechodnia, R62ana, J. M. Waisenberga, Palacowa,

Marszalka J6zefa Pilsudskiego od nr 18 - do korica (parzyste) i od nr 35 - do kofca

fnienarzvste)

Szkola Podstawowa w Zelechowie, ul. Ogrodowa 3,08-430

2elech6w

Lokal dostosowany do potrzeb wyborc6w niepelnosprawnych

2

Zelech6w ulice: Dluga od nr 112 - do kofca (parzyste), i od nr 65 - do kofca (nieparzyste),

Wilczyska, Kr6tka, Chlopickiego, Jatkowa, Kochanowskiego, Pudly, Rynek, Hugona

Ko}lQtaja, I-elewela, Kilifiskiego nr 1 i nr 4, Lipowa, Nowa, Przeskok, Henryka Sienkiewicza,

15 Pulku Piechoty "!Vilk6w", Staszica, Generala J6zefa Dwernickiego, Dr Antoniego

Michalowskiego, Adama Mickiewicza, Juliusza Slowackiego, J6zefa Bema, Henryka

Dqbrowskiego, Letnisko, J6zefa Poniatowskiego, Kazimierza Pulaskiego, Ignacego

Pradzvr{skiepo. Revmonta. W}advs}awa Sikorskieso. Tlausutta. ks. sen. Stanislawa 8rz6ski.

Miejsko-Gminny 06rodek Kultury w 2elechowie, ul,

Thaugutra 5, 08-430 2elecht6w

Lokal dostosowany do potrzeb wyborc6w niepelnosprawnych

3 G6zdek, Huta Zelechowska, Kotl6wka, Zakrz6wek, Wola Zelechowsxa

Urzqd Miejski w Zelechowie, ul. Rynek 1,08-430 Zelech6w

Lokal dostosowmy do potrzeb wyborc6w niepelnosprawnych

4 Kalin6w, Stary Goniwilh f-omnica, Nowy Goniwilk

Szkola Podstawowa w Starym Goniwilku, Stary Goniwilk 41,

08-430 2elech6w

J Gqsiory Piast6w, Wadyslaw6w, Sokolniki, Stefan6w

Szkola Podstawowa w Stefanowie, Stefan6w 108,08-430

Zelech6w

6 Janrjwek, Nowy Kqbl6w, Stary Kgbl6w.

Szkola Podstawowa w Starym Kqblowie, Stary Kqb[5w 23, 08-

430 2elech6w

Glosowad korespondencyjnie mog4 wyborcy:

1) kt6rzy najp6Zniej w dniu glosowania koficzq 60 lat, Iub

2) posiadajqcy orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepehosprawno6ci, w rozumieniu ustawy z dnia27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i
spolecznej oraz zatrudnianiu os6b niepelnosprawnych, w tym takie wyborcy posiadajAcy orzeczenie organu rentowego o:

a) calkowitej niezdolnodci do pracy i niezdolnodci do samodzielnej egzystencji,

b) calkowitej niezdolnoSci do pracy,

c) niezdolnoSci do samodzielnej egzystencji,

d) o zaliczeniu do I grupy inwalid6q
e) o zaliczeniu do II grupy inwalid6w,

a takZe wyborcy o stalej albo dlugotrwalej niezdolno5ci do pracy w gospodarstwie rolnym, kt6rym przysluguje zasilek pielqgnacyjny, lub

3) podlegajEcy w dniu glosowania obowiEzkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, o ktSrych mowa

w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakaief i chor6b zakaZnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239

i 1495 oraz 22020r.po2.284i374);

Zamiar glosowania korespondencyjnego powinien zosta6 zgloszony do Komisarza Wyborczego w Siedlcach II najp6fniej do dnia 27 kwietnia 202O n, z

wyjetkiem wyborcy podlegajecego w dniu glosowania obowiqzkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, kt6ry zamiar glosowania

zglasza do dnia 5 maja 2020 r.

Glosowat przez pelnomocnika mogQ wyborcy, kt6rzy najp6iniej w dniu glosowania ukoriczq 60 lat lub posiadaj4cy orzeczenie
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepelnosprawnodci, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz
zatudnianiu os6b niepelnosprawnych, w tym takie wyborcy posiadaj4cy orzeczenie orgauu
rentowego o:
1) calkowitej niezdolnodci do pracy i niezdolnodci do samodzielnej egzystencji;

2) calkowitej niezdolnoSci do pracy;

3) niezdolno5ci do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalid6w;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalid6w;
a takZe osoby o stalej albo dlugotrwalej niezdolnoSci do pracy w gospodarstwie rolnym, kt6rym przysluguje zasilek pielggnacyjny.

Wniosek o sporzqdzenie aktu pelnomocnictwa powinien zostad zloiony do Burmistrza Zelechowa najp6iniej do dnia 4 maja 2020 r.

Glosowanie w lokalach wyborczych odbywad siq bqdzie w dniu 10 maja 2020 r. od godz. 700 do godz. 2100.

Kornisarz Wyborczy
w Siedlcach II

/-/ Konrad Mielcorek,


