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

PREZYDENTA MIASTA CIECHANÓW 

z dnia 14 września 2016 roku 
 

o numerze i granicy obwodu głosowania oraz siedzibie obwodowej komisji wyborczej  

w wyborach uzupełniających  

 

 Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku - ustawy z dnia 5 stycznia  

2011 roku – Kodeks wybroczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) oraz uchwały Nr 291/XXV/2012 Rady 

Miasta Ciechanów z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie podziału gminy miejskiej Ciechanów na 

stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych 

(Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 14.12.2012 r. poz. 9258), uchwały Nr 483/XL/2014 Rady Miasta Ciechanów 

z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie uaktualnienia wykazu ulic w granicach obwodów głosowania na 

terenie miasta Ciechanów (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 3.04.2014 r. poz. 3433), uchwały Nr 

539/XLV/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie uaktualnienia wykazu 

ulic w granicach obwodów głosowania na terenie miasta Ciechanów (Dz. Urz. Woj. Maz. z 28.08.2014 r. 

poz. 8111),i uchwały Nr 48/VI/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie 

uaktualnienia wykazu ulic w granicach obwodu głosowania na terenie miasta Ciechanów oraz zmiany 

siedziby obwodowej komisji wyborczej (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 17.04.2015 r. poz. 3592), uchwały nr 

108/XI/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 17 września 2015 roku w sprawie uaktualnienia wykazu 

ulic w granicach obwodu głosowania na terenie miasta Ciechanów w podaje się do publicznej 

wiadomości wyborców informację o numerze i granicy stałego obwodu głosowania, wyznaczonej 

siedzibie obwodowej komisji wyborczej, oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez 

pełnomocnika w wyborach uzupełniających do Rady Miasta Ciechanów zarządzonych na dzień  

16 października 2016 roku  

 

Numer 

obwodu 

głosowania 

Granice obwodu głosowania Siedziba Obwodowej 

Komisji wyborczej 

 

8 

Ulice: 

11 Listopada,  

11 Pułku Ułanów Legionowych od nr 20 do końca,  

3 Maja, Adama Mickiewicza, Augustiańska od nr 1 do nr 26, 

Czesława Słońskiego, Grodzka, Ignacego Mościckiego, 

Księcia Konrada II, Nowozagumienna, Orylska, 

Plac Tadeusza Kościuszki, Płońska od nr 4 do nr 75, 

Polna, Rozy Roboty, 

Wincentego Witosa od nr 20 do nr 42,  od nr 48 do nr 64 

parzyste, od nr 76 do końca numery parzyste, 

Władysława Andersa 

 

Gimnazjum nr 1  

ul. Orylska 3 

06-400 Ciechanów 

 
 

 

 

 

Lokal wyborczy będzie otwarty w dniu 16 października 2016 roku  w godz.  od  7 00 - 21 00 

 

Wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą 

głosować w lokalu wyborczym lub korespondencyjnie.  

Głosowanie korespondencyjne jest wyłączone w przypadku udzielenia przez wyborcę niepełnosprawnego 

pełnomocnictwa do głosowania. 

Zamiar głosowania korespondencyjnego przez wyborcę powinien być zgłoszony do 25 września 2016 r. 

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu 

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych 

oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat może udzielić pełnomocnictwa do głosowania. 

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa składa się do Prezydenta Miasta do dnia 7 października 2016 r. 

 

 - obwodowa komisja wyborcza wyznaczona dla celów głosowania  korespondencyjnego. 

 

 
Prezydent Miasta Ciechanów 

 

     /-/ Krzysztof Kosiński 


