gm. Lwówek

INFORMACJA
KOMISARZA WYBORCZEGO
W POZNANIU II
z dnia 6 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) Komisarz Wyborczy w Poznaniu II przekazuje
informację o numerach oraz 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.:

Nr obwodu
głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

Lwówek, Ulice: Aleje Emilii Sczanieckiej - numery
parzyste od numeru 58 wzwyż i numery nieparzyste od
numeru

wzwyż;

61

Gimnazjalna;

Kamionki,

Kasztanowa - numery parzyste i numery nieparzyste od
numeru 11 wzwyż; Leśna; Magazynowa od nr 2 do

1

numeru 8; Młyńska numery parzyste od numeru 4

Szkoła Podstawowa im. Emilii Sczanieckiej

wzwyż

w Lwówku, Gimnazjalna 1, 64-310 Lwówek

i

numery

nieparzyste,

Modrakowa;

Nowotomyska - numery parzyste od numeru 20 wzwyż i
numery nieparzyste od numeru 17 wzwyż; Ogrodowa;

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Opalenicka; Parkowa - numer 2; Pniewska - numery
parzyste od numeru 50 wzwyż i numery nieparzyste od
numeru 41 wzwyż; Południowa, Posadowska; Sadowa;
Słoneczna; Sportowa; Wiśniowa; Zamkowa; Zbigniewa
Świtalskiego; Zielona.
Lwówek, Ulice: 3 Stycznia; 3 Maja; Aleje Emilii
Sczanieckiej - numery parzyste od 2 do 56 i numery
nieparzyste od 1 do 59; Długa; Gołębia; Grobla;
Kasztanowa - numery nieparzyste od 1 do 9; Kościelna;

2

Magazynowa - numer 1; Młyńska - numer 2;

Szkoła Podstawowa im. Emilii Sczanieckiej

Nowotomyska - numery parzyste od 2 do 18 i numery

w Lwówku, ul. Gimnazjalna 1, 64-310 Lwówek

nieparzyste od 1 do 15; Osiedle Władysława Jagiełły;
Parkowa - numer 1 i 3; Pniewska - numery parzyste od

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

numeru 2 do 48 i numery nieparzyste od numeru 1 do 39;
Polna; Powstańców Wlkp. ; Ratuszowa; Rynek: Stefana
Wittmanna;

Szkolna;

Średnia;

Świętej

Barbary;

Świętojańska; Źródlana.

3

Chmielinko; Sołectwo Grońsko; Sołectwo Krzywy Las;

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lwówku,

Sołectwo Józefowo z miejscowościami Józefowo i

al. E. Sczanieckiej 56, 64-310 Lwówek

Mokre Ogrody oraz Sołectwo Lipka Wielka i Sołectwo
Władysławowo.

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola im.
Sołectwo

Konin;

Sołectwo

Pawłówek;

Sołectwo

Posadowo z miejscowościami Posadowo i Posadówek
4

oraz

Sołectwo

Zgierzynka

z

64-310 Lwówek

miejscowościami

Zgierzynka i Podlesie.

5

Powstańców Wlkp. w Posadowie, Posadowo 30,

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Sołectwo Pakosław; Sołectwo Brody z miejscowościami

Zespół Szkoły i Przedszkola im. Jana Pawła II

Brody i Marszewo; Sołectwo Zygmuntowo i Sołectwo

w Brodach, Brody 1, 64-310 Lwówek

Bródki
Sołectwo Zębowo z miejscowością Zębowo i Tarnowiec Sala Wiejska w Zębowie, Zębowo ul. Parkowa 10,
64-310 Lwówek
oraz Sołectwo Linie, Sołectwo Komorowice z
6

miejscowościami Komorowice i Grudzianka, Sołectwo
Komorowo oraz Sołectwo Wymyślanka.

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

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 Poznaniu II 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 Lwówek 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.
Komisarz Wyborczy
w Poznaniu II
/-/ Rafał Kwaśnik

