
OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Radzynia Chełmińskiego z dnia 4 września 2019 r.

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) podaje się do wiadomości wyborców
informację  o  numerach,  granicach  obwodów  głosowania,  wyznaczonych  siedzibach  obwodowych  komisji  wyborczych  oraz  możliwości  głosowania
korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień
13 października 2019 r.:

Numer

obwodu

głosowania

Granice obwodu głosowania Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

1

Radzyń Chełmiński ulice: Albina Nowickiego, Byczak, Chabrowa, 
Dąbrowskich, Jana Długosza, Jana Pawła II, Kazimierza 
Jagiellończyka, Księdza Mańkowskiego, Mieczysława Orłowicza, 
Plac Towarzystwa Jaszczurczego od nr domu 21 do nr domu 29, 
Plac Wojciecha Kętrzyńskiego,  Podgrodzie, Prof. Mariana 
Gumowskiego, Przykop, Rybaki, Sady, Trynka ,Tysiąclecia, 
Widokowa, Wygon,  Zielona Góra, wieś Rozental

Zespół Szkół
ul. Sady 18

87-220 Radzyń Chełmiński
„lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych”

2
Radzyń Chełmiński ulice:  Józefa Piłsudskiego, Ludwika 
Waryńskiego, Plac Towarzystwa Jaszczurczego od nr domu 1 
do nr domu 20, Fijewo  i wieś Fijewo

Zespół Szkół
ul. Sady 18, 87-220 Radzyń Chełmiński

„lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych”

3 Sołęctwa: Dębieniec, Gawłowice i wieś Gziki, Radzyń Wieś, 
Zielnowo

Budynek poszkolny
Zielnowo 32, 87-220 Radzyń Chełmiński

4 Sołectwa: Kneblowo, Nowy Dwór, Szumiłowo, Zakrzewo
Budynek poszkolny

Szumiłowo 13, 87-220 Radzyń Chełmiński

5 Sołectwa: Czeczewo i wieś Wymysłowo, Mazanki, Radzyń 
Wybudowanie

Przedszkole Samorządowe
ul. Sady 18, 87-220 Radzyń Chełmiński

„lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych”

6 Sołectwa: Gołębiewo , Rywałd , Stara Ruda
 Budynek poszkolny

Rywałd 46,,  87-220 Radzyń Chełmiński 

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z
dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie
organu rentowego o: 
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy; 
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji; 
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów; 
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów; 
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Toruniu najpóźniej do dnia 30 września 2019 r.

Głosować  przez  pełnomocnika  mogą wyborcy  którzy  najpóźniej  w  dniu  głosowania  ukończą  75  lat  lub  posiadający  orzeczenie  o  znacznym  lub
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów; 
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do  Burmistrza Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim najpóźniej do
dnia 4 października 2019 r.

Głosowanie  w  lokalach  wyborczych  odbywać  się  będzie  w  dniu  13  października  2019 r.  
od godz. 700 do godz. 2100.

Burmistrz Miasta i Gminy

/-/ Krzysztof Chodubski


