
OBWIESZCZENIE

Wójta  Gminy  Kolbudy
z dnia  15 kwietnia  2021 roku

Na podstawie art. 16 % l ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. -  Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319) Wójt Gminy Kolbudy podaje
do wiadomości  wyborców informację  o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji
wyborczych  oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach uzupełniających do Rady Gminy
Kolbudy  w o.'aęgu  wyborczym nr l, zarządzonych  na dzień 16 maja 2021 r,:

Graniee obwodu głosowania I
(uwzględniają  jedynie okręg wyborczy nr 1) i

-!
Kolbudy  - ulice:  Adama  Ważnego,  Gen.  Józefal

Wybickiego  (nieparzyste  od nr  15 do  końca,l
'parzyste od nr 36 do końca), Skrzatów,  Wędkarska,l
I IZielna  (bez m nieparzystych  od l do 27),

I

i . l,

iKolbudy  - ulice:  Edm-u-nd'aNagór\kiego,  Łukowa-,'

i Miedziana,  Na  Piaskach,  Prof.  Bronisława

IBukowskiego, Platynowa, Promienna, Pi'zedszkolna,
ISłoneczna, Spacerowa, Srebrna, Tartaczna, Ukośna,
IZłota.
Ź-  ._

Siedziba  obwodowej  kotnisji  wyborczej

Urząd  Gminy  w Kolbudach  (sala  GOK),

ul. Staromłyńska  l,  83-050  Kolbudy

Lokal  dostosowany do potrzeb wyborców  niepełnosprawnych

Zespół  Kształeenia  i Wyehowania  w Kolbudaeh,

ul. Gen.  Józefa  Wył»iekiego  33, 83-050  Kolbudy

Gl(l:A'ljai  kuicapunde%3'uiŁ  inó4E1 W'JbOrC)7:
l ) którzy  najpóźniej  w dniu  głosowania  kończą  60 lat, lub

2) posiadający  orzeczenie o znacznym lub utniarkowanym  stopniu  rńepełnosprawności,  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:

a) całkowitej  niezdolności  do pracyiniczdolności  do samodzielnej  egzystencji,
b) całkowitej  niezdolności  do pracy,

c) niezdolności  do samodzieInej  egzystencji,

d) o zaliczeniu  do I grupy  inwalidów,

e) o zaliczeniu  do II  grupy  inwalidów,

a także wyborcy o stałej albo długotrwałej niezdolnośei do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje  zasiłek  pielęgnacyjny,  lub
3) podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach  domowych,  o których  rnowa
w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi  (Dz.U.  z 2019  r. poz. 1239i 1495  oraz  z 2020  r. poz.  284  i 374);

Zamiar głosowania korespondeneyjnego powinien zostać zgłoszony  do Komisarza  Wyborezego  vv Gdańsku  I najpóźniej
do dnia 4 maja 2021 r., z wyjątkiem wyborey podlegającego  w dniu głosowania  obowiązkowej  kwarantannie,  izolacji  lub
izolaeji  w wqrnn1"ir'h  vlnm' a ti 3 Ju, 1aó4  zamiar  głosowania  zgłasza do dnia  Il  maja  2021 r.

Głosować przez pelnomocnika  mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znaczriym
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:
l) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdoIności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) zaliczeniu do II grupy inwalidów:

a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy W gospodarstwie rolnym, którym przysługu3e zasiłek pielęgnacyjny.
Wniosek  o sporządzenie aktu pilhama  cnicfs'ioa ptnoiainiin b*,bLać złożony do Wójta  Gminy  Kolbudy  najpóźniej  do dnia 7 maja  2021 r.

Glosowanie  w lokalach  wyborczych  odbywać  się będzie  w dniu  16 maja  2021 r. od godz.  7oo do godz.  21oo
t.Aif @fl'J j  T


