OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA NOWEGO
z dnia 27 lipca 2015 r.
Na podstawie art. 6 ust.5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 318) w związku z uchwałą Nr XXIX/184/12 Rady Miejskiej w Nowem. z dnia 27 grudnia 2012 r.
w sprawie podziału Gminy Nowe na stałe obwody głosowania (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2013 r. poz. 218), zmienioną uchwałą Nr XLIV/300/14 z dnia 26 marca 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2014 r. poz. 1052),
podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum w stałych obwodach głosowania, w tym o lokalach obwodowych
komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.:

Numer
obwodu
głosowania

Siedziba obwodowej
komisji do spraw
referendum

Granice obwodu głosowania

1

miasto Nowe - ulice: BRUNONA SUCHEWICZA, DŁUGIE OGRODY, JANA KUCHCZYŃSKIEGO,
OSIEDLE NADWIŚLAŃSKIE, OSIEDLE NADWIŚLAŃSKIE II BLOKI NR 3,4,9,10, WIATRACZNA

2

miasto Nowe - ulice: BYDGOSKA, CICHA, DŁUGA, DROGA BOCZNA, GARBUZY, GDAŃSKA,
GRUDZIĄDZKA, KNIATEK, KOŚCIELNA, KOŚCIUSZKI, KRÓTKA, KWIATOWA, MROCZNA, NAD
SKARPĄ, OBYWATELSKA, PLAC ŚW. ROCHA, PLAC ZAMKOWY, PODGÓRNA, POD MURAMI,
POPRZECZNA, PRZYKOP , RYBAKI, RYNEK, SPACEROWA, STROMA, ŚLUSARSKA, TARGOWISKO,
TYLNA, WĄSKA, WIŚLANA, WODNA, WOJSKA POLSKIEGO, ZAKĄTEK, ZDUŃSKA

3

miasto Nowe - ulice: AL. 3 MAJA, DWORCOWA, FABRYCZNA, GEN. J. HALLERA, GENERAŁA
KOMIEROWSKIEGO, KOLEJOWA, ŁĄKOWA, NOWA, NOWY ŚWIAT, OSIEDLE NOWY ŚWIAT,
OSIEDLE 700- LECIA, OWOCOWA, SPORTOWA, SZPITALNA, TCZEWSKA, WIERZBOWA, 9
MAJA,1000 LECIA

4

miasto Nowe - ulice: AKACJOWA, BRZOZOWA, CISOWA, DĘBOWA, JANA PAWŁA II, JESIONOWA,
KASZTANOWA, KLONOWA, LEŚNA, LIPOWA, MODRZEWIOWA, MYŚLIWSKA, ORZECHOWA,
OSIEDLE NADWIŚLAŃSKIE II BLOKI NR 1,2,5,6, SOSNOWA, ŚWIERKOWA, ŚW. HUBERTA,
WRZOSOWA, ZIELONA

5

sołectwo BOCHLIN

6

sołectwa: MILEWKO, RYCHŁAWA

7

sołectwa: MĄTAWY, TRYL

8

sołectwo MAŁY KOMORSK

9

sołectwa: GAJEWO, OSINY, ZDROJEWO

10

sołectwo MORGI

Kotłownia PUM
Osiedle Nadwiślańskie,
Nowe
Centrum Kultury Zamek
Plac Zamkowy 3, Nowe

Remiza OSP
Aleja 3 maja 5, Nowe
Szkoła Podstawowa nr 2
ul. Myśliwska 2b, Nowe
Dom Kultury w Bochlinie
Dom Kultury
w Rychławie
Szkoła Podstawowa
w Trylu
Świetlica wiejska
w Małym Komorsku
Świetlica wiejska
w Zdrojewie
Świetlica wiejska
w Górnych Morgach

lokal obwodowej komisji do spraw referendum dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych
obwodowa komisja do spraw referendum właściwa dla celów głosowania korespondencyjnego

W dniu głosowania lokale obwodowych komisji do spraw referendum otwarte będą w godzinach 6:00 - 22:00.
Ponadto na podstawie art. 16 § 1 pkt 4 Kodeksu wyborczego w związku z art. 92 ust. 1 ustawy o referendum ogólnokrajowym podaje
się do publicznej wiadomości poniższe informacje o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika:
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez osobę uprawnioną do udziału w referendum wójtowi gminy, w której osoba uprawniona do udziału w
referendum jest wpisana do rejestru wyborców, w terminie do dnia 24 sierpnia 2015 r. Zgłoszenie to może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem
lub w formie elektronicznej i powinno zawierać następujące dane osoby dokonującej zgłoszenia: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL,
oznaczenie referendum, którego dotyczy zgłoszenie, wskazanie adresu w kraju, na który ma być wysłany pakiet referendalny, albo deklarację osobistego odbioru pakietu
referendalnego w urzędzie gminy oraz oświadczenie o wpisaniu osoby dokonującej zgłoszenia do rejestru wyborców w danej gminie.
Osoba niepełnosprawna o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także osoba, która najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, uprawniona do udziału
w referendum, może udzielić pełnomocnictwa do głosowania.
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania składa się do wójta gminy, w której osoba uprawniona do udziału w referendum jest wpisana do rejestru wyborców,
w terminie do dnia 28 sierpnia 2015 r. Wniosek powinien zawierać: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL oraz adres zamieszkania
zarówno osoby uprawnionej do udziału w referendum, jak i osoby, której ma być udzielone pełnomocnictwo do głosowania, a także wyraźne oznaczenie referendum, którego
dotyczy pełnomocnictwo do głosowania. Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub
posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania, z wyłączeniem osób wchodzących w skład obwodowej komisji do spraw referendum właściwej dla obwodu głosowania osoby
udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężów zaufania. Głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone w przypadku głosowania w obwodach
utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz w oddziałach zewnętrznych tych zakładów i aresztów,
a także w przypadku zgłoszenia przez osobę uprawnioną do udziału w referendum zamiaru głosowania korespondencyjnego.
Zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego oraz wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przyjmuje Urząd Gminy Nowe, Referat Organizacyjny
i Zarządzania Kryzysowego, Plac św. Rocha 5, pok. 33, nr tel. 523337219, nr faksu 523328466, adres poczty elektronicznej kryzys@gminanowe.pl. Stosowne formularze są dostępne
w Urzędzie Gminy Nowe oraz w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Nowe na stronie internetowej www.bip.gminanowe.pl.

Burmistrz Nowego
/-/ Czesław Woliński

