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

Wójta Gminy Bestwina 
z dnia 27 marca 2015 r. 

 

w sprawie informacji o numerach i granicach stałych obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach 
obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych, możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika,                     
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w dniu 10 maja 2015 r. 
 

 Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (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, 180 i 1072), w związku z uchwałą nr XXVII/202/2013    
Rady Gminy Bestwina z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie podziału Gminy Bestwina na obwody głosowania i ustalenia ich granic, 
numerów i siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 1852), 
 

Wójt Gminy Bestwina podaje do wiadomości wyborców,  
 

informację o numerach oraz granicach stałych 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 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w dniu 10 maja 2015 r.: 
 

Nr 
obwodu 

głosowania 

Granice obwodu głosowania 

Siedziba obwodowej 
komisji 

Wyborczej 

1 

Część sołectwa Bestwina – obwód głosowania obejmuje ulice: 
 

Buczyna, Dolna, Gen. Hallera, Gen. Kustronia, Gen. Sikorskiego, Godynia, Gołębnik, Gospodarska, 
Graniczna, Kościelna, Ludowa, Mjr. Sucharskiego, Młyńska, Ogrodnicza, Okrężna, Plebańska, Pod 
Magówką, Podkępie, Polna, Rzeczna, Sokołów, Spokojna, Starowiejska, Widokowa, Wielodroga, 
Witosa, Zacisze, Zaułek, prawa strona ul. Krakowskiej od nr 2 do granicy sołectwa (numery 
parzyste) oraz lewa strona ul. Krakowskiej od nr 7 do skrzyżowania z ul. Janowicką (numery 
nieparzyste), lewa strona ul. Janowickiej do granicy sołectwa (numery nieparzyste) 

Dom Strażaka  
ul. Kościelna 41 
43-512 Bestwina 

2 

Część sołectwa Bestwina – obwód głosowania obejmuje ulice: 
 
Akacjowa, Bestwińska, Bialska, Brzozowa, Chabrowa, Cyprysowa, Górska, Groszkowa, Jaworowa, 
Jesionowa, Jodłowa, Kąty, Konopnickiej, Kwiatowa, Leszczynowa, Leśna, Lipowa, Maków, Obca, 
Odległa, Ofiar Wojny, Podleska, Podzamcze, Pogodna, Prusa, Sienkiewicza, Sosnowa, Studziennik, 
Szkolna, Świerkowa, Wydrzyniec, Zielona, prawa strona ul. Janowickiej do granicy sołectwa 
(numery parzyste), lewa strona ulicy Krakowskiej od nr 95 do nr 181 (numery nieparzyste) 

Szkoła Podstawowa 
ul. Szkolna 11 

43-512 Bestwina 
 

lokal dostosowany 
do potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych 

 

siedziba obwodowej komisji 
wyborczej właściwa dla 

głosowania 
korespondencyjnego 

3 Sołectwo Bestwinka 
Szkoła Podstawowa 

ul. Dworkowa 3 
43-512 Bestwinka 

4 Sołectwo Janowice 
Szkoła Podstawowa 

ul. Korczaka 2 
43-512 Janowice 

5 

Część sołectwa Kaniów – obwód głosowania obejmuje ulice: 
 
Batalionów Chłopskich, Czechowicka, Dębowa, Dworska, Firganka, Furczyka, Gawlików, Hamerlaka, 
Jagodowa, Krzywolaków, Ks. Wieczorka, Kóski, Ludowa, Malinowa, Młyńska, Modra, Myśliwska, 
Olchowa, Poziomkowa, Rogowa, Rybacka, Żwirowa 

Szkoła Podstawowa 
ul. Batalionów Chłopskich 15 

43-512 Kaniów 

6 

Część sołectwa Kaniów – obwód głosowania obejmuje ulice: 
 
Bażancia, Bociania, Dankowicka, Głębokie, Grobel Borowa, Jawiszowicka, Jemioły, Łabędzia, 
Mirowska, Nad Łękawką, Parkowa, Podpolec, Sarnia, Słoneczna, Sosnowicka, Stawowa,             
Św. Floriana, Torowa, Wiślana, Witosa, Zgody 

Szkoła Podstawowa 
ul. Batalionów Chłopskich 15 

43-512 Kaniów 
 

lokal dostosowany  
do potrzeb wyborców  
niepełnosprawnych 

 

siedziba obwodowej komisji 
wyborczej właściwa dla 

głosowania 
korespondencyjnego 
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Informacje: 
 
- głosowanie korespondencyjne. 
Wyborca może głosować korespondencyjnie (art. 53a § 1 Kodeksu wyborczego). 
Zamiar głosowania korespondencyjnego wyborca zgłasza wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) do 15 dnia przed 
dniem wyborów, to jest do dnia 25 kwietnia 2015 r. W zgłoszeniu wyborca może zażądać dołączenia do pakietu wyborczego 
nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a. 
Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zgłoszenie powinno zawierać 
nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, oświadczenie o wpisaniu wyborcy do 
rejestru wyborców w danej gminie, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie adresu, na który ma 
być wysłany pakiet wyborczy, albo deklarację osobistego odbioru pakietu wyborczego. 
 
Głosowanie korespondencyjne jest wyłączone w przypadku głosowania w obwodach utworzonych w zakładach opieki 
zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz w oddziałach zewnętrznych zakładów    
i aresztów, domach studenckich lub zespołach domów studenckich, a także w przypadku udzielenia przez wyborcę 
niepełnosprawnego pełnomocnictwa do głosowania, 
 
- głosowanie przez pełnomocnika. 
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych może udzielić pełnomocnictwa do głosowania – w jego 
imieniu. 
Wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może udzielić pełnomocnictwa do głosowania – w jego imieniu. 
Do dnia 1 maja 2015 r. składane są wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania. 
Wzór wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej stanowi 
załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie sporządzenia 
aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących 
jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. Nr 157, poz. 936 oraz z 2014 r. 
poz. 1428). 
Wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej stanowi załącznik  
nr 6 do rozporządzenia.  
 
Głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone w przypadku głosowania w obwodach utworzonych w zakładach 
opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz w oddziałach zewnętrznych 
zakładów i aresztów, domach studenckich lub zespołach domów studenckich, a także w przypadku zgłoszenia przez wyborcę 
zamiaru głosowania korespondencyjnego, 
 
- lokale wyborcze. 
Lokale wyborcze otwarte będą, dla przeprowadzenia głosowania, w dniu 10 maja 2015 r. od godziny 700 do 2100, bez przerwy. 
 

  

 

 

 

Wójt Gminy Bestwina 
 

Artur Beniowski 
 


