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BrojfpTowA irBphA
z dnia P kwietnia OMNR rK
w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowaniaI wóznaczonóch siedzibach obwodowóch komisji wóborczóchI lokalach obwodowóch komisji wóborczóch dostosowanóch
do potrzeb wóborców niepełnosprawnóchI o możliwości głosowania korespondencójnego i przez pełnomocnika oraz wskazanieI które z obwodowóch komisji wóborczóch są wóznaczone
przez burmistrza do przeprowadzenia głosowania korespondencójnegoK
ka podstawie artK NOa i artK NS § N ustawó z dnia R stócznia OMNN rK – hodeks wóborczó LazK rK kr ONI pozK NNO z późnK zmK NLI uchwałó nr uusfLNUMLNO oadó jiejskiej w iubsku z dnia PN października OMNO roku w sprawie
podziału dminó iubsko na stałe obwodó głosowaniaI ustalenia ich numerówI granic oraz siedzib obwodowóch komisji wóborczóch oraz uchwałó nr sffLOVLOMNR oadó jiejskiej w iubsku z dnia OR lutego OMNR roku w sprawie
utworzenia odrębnóch obwodów głosowania w wóborach mrezódenta ozeczópospolitej molskiej podaje się do wiadomości wóborców informację o numerach i granicach obwodów głosowaniaI wóznaczonóch siedzibach obwodowóch
komisji wóborczóchI lokalach obwodowóch komisji wóborczóch dostosowanóch do potrzeb wóborców niepełnosprawnóchI o możliwości głosowania korespondencójnego i przez pełnomocnika oraz wskazanieI które z obwodowóch
komisji wóborczóch są wóznaczone przez burmistrza do przeprowadzenia głosowania korespondencójnego w wóborach mrezódenta ozeczópospolitej molskiej zarządzonóch na dzień NM maja OMNR rK
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dranica obwodu
piedziba obwodowej komisji wóborczej
obwodu
pala nr S
irBphl
uliceW Aleja mułaskiegoI CzwartakówI aębowaI
carbiarskaI ddańskaI gasnaI godłowaI hanałowaI hosónierówI hrakowskie mrzedmieścieI
rrząd jiejski Eoatusz)I
hrasińskiegoI hruczaI hrótkaI ietniaI jickiewiczaI joniuszkiI maderewskiegoI modmokłaI mokojuI moznańskaI oacławickaI pienkiewiczaI
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irBphl
uliceW Aleja kiepodległościI ChopinaI ChrobregoI aąbrowskiegoI bmilii mlaterI dazowaI drunwaldzkaI honopnickiejI hopernikaI hościuszkiI
kadrzecznaI mlac tolnościI mopławskiegoI oejaI ptrażackaI TkackaI wieleniecka
irBphl
uliceW ArtólerójskaI BocianiaI BotanicznaI BrzoskwiniowaI BudowlanóchI BudziszóńskaI CeramicznaI ChmielnaI CzołgowaI aojazdowaI deodetówI
dlinianaI dłowackiegoI eożaI gaskółczaI holejowaI hosmonautówI hreślarzóI hrętaI hwiatowaI ŁanowaI ietniskowaI iisiaI iotniczaI iubelskaI
ŁąkowaI ŁużóckaI lgrodowaI lsiedle ŁużóckieI miastowskaI N jajaI miwnaI molnaI momiarowaI momorskaI mtasiaI oadosnaI oobotniczaI
oolniczaI płowiańskaI P jajaI tesołaI tilczaI tinnaI tiosnó iudówI tłókniarzóI włotaI wielnaI ŻabiaI Żelazna
irBphl
uliceW BrzozowaI CichaI aworcowaI aworzec mołudniowóI hasztanowaI hlonowaI jodraI kowaI mrzemósłowaI ptolarskaI póbiraków

irBphl
uliceW droblaI dronowaI gagodowaI gana oakaI gana hochanowskiegoI ganusza horczakaI garzębinowaI gaśminowaI hieleckaI hrzówaI
ŁabędziaI ieśnaI jałaI jłodzieżowaI jorelowaI lrzechowaI miaskowaI mrzechodniaI oajskaI płowackiegoI płowiczaI ptrzeleckaI ŚląskaI TenisowaI
talki jłodóchI tincentego titosaI tiśniowaI tspólnaI Żurawia
irBphl
uliceW Aleja tojska molskiegoI Aleksandra credróI BaśniowaI BocznaI BohaterówI Cópriana korwidaI OO iipcaI hardónała ptefana tószóńskiegoI
iubuskaI markowaI mlac gana mawła ffI mlac iucjana drzeiI modgórnaI oeómontaI pportowaI TK wanaI TrauguttaI wapolskiejI ŻeromskiegoI uuJ
lecia moi do nr RRI
irBphl
uliceWI BankowaI aworzec TowarowóI aziałkowaI eenróka pucharskiegoI eubalczókówI gasieńskaI hazimierza włotkaI hilińskiegoI ieopolda ptaffaI
iipowaI mlac slothoI mowstańców tielkopolskichI ptanisława pkalskiegoI pzkolnaI TransportowaI rroczaI ŻagańskaI ŻarskaI uuJlecia moi od
nr RS

jfbgpCltlŚCfW
CebŁj ŻAophfI aŁUŻbhI jfbohÓtI lpfbhI oApwYkI TAokÓtI wfĘBfhltlI kolonia dAobgA
jfbgpCltlŚCfW
CelCfCwI aĄBoltAI dÓowYkI doABhÓtI hAŁbhI irTliI TYjfbkfCbI
przósiółkiW dlwaklI gAkltfCb
jfbgpCltlŚCfW
BfAŁhÓtI CelCfjbhI jlhoAI pTAoA tlaAI TrCeliA ŻAophAI
przósiółekW jAŁltfCbX kltfkfbC
aom momocó ppołecznej w iubsku obejmującó obiektóW
przó ulK wamkowej OT oraz przó ulK mokoju NA w iubsku

Areszt Śledczó w iubsku
NO
mowiatowe Centrum rsługowe ppK z oKoK kwlw „pzpital na tóspie” wakład mielęgnacójnoJlpiekuńczó przó ulK moznańskiej O w iubsku
NP

pzkoła modstawowa kr OI
Aleja kiepodległości OI
iubsko
mrzedszkole kr N
ulK holejowa OI
iubsko

wespól pzkół TechnicznóchI
ulK mowstańców tielkopolskich OI
iubsko

pzkoła modstawowa kr N
ulK ptrzelecka N
iubsko
dimnazjum kr NI
ulK Bohaterów SI
iubsko

iubski aom hulturóI
plac gana mawła ffI
iubsko

Świetlica wiejska w jierkowie
pzkoła modstawowaI
dórzón
lpmI
ptara toda

aom momocó ppołecznejI ulK wamkowa OTI
iubsko

Areszt ŚledczóI
ulK kowa OI
iubsko
wakład mielęgnacójnoJlpiekuńczóI
ulK moznańska OI
iubsko

J obwodó oznaczone sómbolem zostałó wóznaczone na podstawie artKNO a ustawó z dnia R stócznia OMNN rK – hodeks wóborczó LazK rK kr ONI pozK NNO z późnK zmK L dla celów głosowania korespondencójnegoK
J obwodó oznaczone sómbolemI posiadają lokale wóborcze dostosowane do potrzeb wóborców niepełnosprawnóchK
tóborcó niepełnosprawni mogą składać wnioski o dopisanie ich do spisu wóborców w obwodach głosowania dostosowanóch do potrzeb wóborców niepełnosprawnóch w terminie do dnia R maja OMNR rK do rrzędu jiejskiego
w iubskuK
tóborca niepełnosprawnó o znacznóm lub umiarkowanóm stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawó z dnia OT sierpnia NVVTrK o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnóch EazK rK
z OMNM kr ON4I pozK N4MTI z późnK zmKF oraz wóborcaI któró najpóźniej w dniu głosowania kończó TR latI może w terminie do dnia N maja OMNR rK złożyć wniosek do Burmistrza iubska o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do
głosowania w jego imieniuK
hażdó wóborca może głosować korespondencójnieI jeżeli swój zamiar zgłosi pisemnie Burmistrzowi iubska w terminie do dnia OR kwietnia OMNRrK dłosowanie korespondencójne jest wółączone w obwodzie nr NO i nr NP w
iubsku – zgodnie z artKRPa §4 ustawó z dnia R stócznia OMNN rK – hodeks wóborczóK
rwaga!
t przópadku zgłoszenia przez wóborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania korespondencójnegoI głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wółączoneK
fnformacje w sprawach rejestru i spisu wóborcówI udzielania pełnomocnictwaI głosowania korespondencójnego oraz zaświadczeń o prawie do głosowania można uzóskać w rrzędzie jiejskim w iubsku przó mlK tolności NI
pokój nr NO albo pod nr telefonówW SU 4RT SN NNI SU 4RT SN MRI lub w formie elektronicznejI adres eJmailW hdóbka@lubskoKplK
iokale wóborcze będą otwarte w dniu głosowania NM maja OMNRrK Eniedziela) w godzinach od TWMM do ONWMMK
mrzed przóstąpieniem do głosowania wóborca będzie obowiązanó okazać obwodowej komisji wóborczej dowód osobistó lub innó dokument umożliwiającó stwierdzenie tożsamościK
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wmianó wómienionej ustawó zostałó ogłoszone w azK rK z OMNNr kr OSI pozK NP4I kr V4I pozK RRMI kr NMO pozK RUUI kr NP4 pozK TTTI kr N4T pozK UUNI kr N4V pozK UUVI kr NTN pozK NMNS i kr ONT pozK NOUNI z OMNOrK pozK U4VI VRN i NROV oraz z OMN4rK pozKNTVI NUM i NMTOK

