
OBWIESZCZENIE 
WÓJTA GMINY JAKTORÓW  

z dnia 12 maja 2017 r.  
 

 
Na podstawie art.16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 15) oraz Uchwały Nr XXXVII/195/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 
17 grudnia 2012 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich 
numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, podaje się do publicznej 
wiadomości informację o numerze i granicy obwodu głosowania oraz o wyznaczonej 
siedzibie obwodowej komisji wyborczej utworzonej w wyborach uzupełniających do 
Rady Gminy Jaktorów zarządzonych na dzień 11 czerwca 2017 r.                 

 

Nr obwodu 
głosowania 

GRANICE OBWODU 
Siedziba obwodowej 

komisji wyborczej 

6 

  
CZĘŚĆ SOŁECTWA SADE  BUDY obejmująca: 

część wsi Sade Budy  

ulice: Baśniowa, Broniewskiego, Bronisława Czecha, Brzozowa, 
Chełmońskiego  (nr parzyste od 2 do 40, nr nieparzyste od 1 
do 7), Długa (nr parzyste od 48 do 60, nr nieparzyste od 45 do 
67), Działkowa, Generała Bema (nr parzyste od 2 do 24, nr 
nieparzyste od 1 do 17), Jana III Sobieskiego, Kościuszki (nr 
parzyste od 22 do 48, nr nieparzyste od 17A do 25), Królowej 
Marysieńki, Leśna, Majora Hubala, Orzeszkowej (nr parzyste 
od 12 do końca, nr nieparzyste od 21 do końca), Parkingowa 
(nr nieparzyste), Partyzantów (nr 29), Powstańców (nr 3), 
Pułaskiego, Rycerska, Sosnowa, Witkiewicza, Wrzosowa, 
Wyspiańskiego, Zacisze  

 

Sala Gimnastyczna 

przy Szkole Podstawowej 

w Międzyborowie ul. Staszica 5 
 

 

 

 
-  Lokale przystosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych i właściwe do głosowania korespondencyjnego. 

 

UWAGA: 

1. Wyborcy do dnia 22 maja 2017 r.* (poniedziałek) mogą zgłosić zamiar głosowania 
korespondencyjnego, w tym z użyciem nakładki w alfabecie Braille’a.    

2. Uprawnieni wyborcy do dnia 2 czerwca 2017 r. (piątek) mogą złożyć wniosek o sporządzenie aktu 
pełnomocnictwa do głosowania. 

3. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Jaktorowie w pok. Nr 9 w godzinach pracy Urzędu. 
Więcej informacji pod nr tel. (46) 855-21-88, (46) 856-40-26, (46) 856-40-69 wew. 104. 

4. Lokale obwodowych komisji wyborczych w dniu 11 czerwca 2017 r. (niedziela) będą otwarte 
w godz. 7.00 – 21.00. 

 
WÓJT 

/~/ Maciej Śliwerski 

 

 

 

* termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego 


