
OBWIESZCZENIE 
Wójta Gminy Irządze 

z dnia 15 października  2014 r. 
 
  

w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerach oraz granicach stałych i 
odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, 
lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych; możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika. 
 
 Na podstawie art. 16 §1, ustawy z dnia 05 stycznia 2011r.-Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, 
poz.112 z zm.) podaje się do wiadomości, że głosowanie zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r. 
zostanie przeprowadzone w następujących obwodach  głosowania 

Granice obwodu Numer 
obwodu Numer okręgu Granice okręgu 

Siedziba obwodowej komisji 
wyborczej 

1. Irządze od numeru domu:  
20 do nr 79, 124 A do nr 146 

2. Irządze od numeru domu  
1 do nr 19, 147  do nr 192 
Irządze od numeru domu 
 80 do nr 123,193 do końca 3. 
Mikołajewice 

4. Wilgoszcza 

5. Wilków 
6. Wygiełzów 

7. Zawada Pilicka  
od numeru domu: 1 do nr 60. 

8. Zawada Pilicka 
   od numeru domu: 61 do końca.  

1. 

9. Zawadka 

Irządze 
Urząd Gminy Irządze 
Irządze nr budynku 124  
42-446 Irządze 
 
 
 
 

10. Bodziejowice 

11. Woźniki 2. 

12. Sadowie 

 
Woźniki  
Agronomówka Woźniki  
Woźniki nr budynku 34  
42-446 Irządze 

13. 
Witów 
od numeru domu: 
 1 do nr 30, 152 do końca. 

14. 
Witów 
od numeru domu: 
31 do nr 82,140 do nr 151 

3. 

15. 
Witów 

    od numeru domu: 83 do nr 139 

Witów 
Remiza OSP Witów 
Witów nr budynku 165  
42-446 Irządze 

 

Lokale wyborcze będą otwarte w dniu 16 listopada 2014 r. w godz. 700 - 2100 

Uwaga: 

  Lokal przystosowany dla osób niepełnosprawnych. 
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z 
dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych może 
głosować korespondencyjnie lub przez pełnomocnika. Głosować przez pełnomocnika mogą również wyborcy, 
którzy ukończyli 75 lat.  

WÓJT GMINY IRZĄDZE 
 

                     Jan Molenda 


