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

Burmistrza Szczytnej

z dnia 15 listopada 2021 roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319 oraz z 2021 r. poz. 1834)

Osoba pełniąca funkcję Burmistrza Szczytnej 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 przedterminowych Burmistrza Szczytnej zarządzonych na dzień 5 grudnia 2021 r.:

Nr obwodu
głosowania

Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Miasto Szczytna: ul. Batorów, ul. Kryształowa, ul.

Ludowa, ul. Polna, ul. Polne Domy, ul. Wolności od nr

47 do końca (nieparzyste), ul. Wolności od nr 68 do

końca (parzyste), ul. Zacisze, ul. Złota

Oddział Przedszkola Publicznego w Szczytnej, ul.

Wolności 80, 57-330 Szczytna

2

Miasto Szczytna: ul. Akacjowa, ul. Borowina, ul.

Brzozowa, ul. Dojazdowa, ul. Jaśminowa, ul.

Kościelna, ul. Nadrzeczna, ul. Kasprowicza, ul.

Kochanowskiego, ul. Kołłątaja, ul. Konopnickiej, ul.

Kopernika, ul. Korczaka, ul. Kossaka, ul. Kromera, ul.

Słoneczna, ul. Szpitalna, ul. Wolności od nr 1 do nr 45

(nieparzyste), ul. Wolności od nr 2 do nr 66 (parzyste)

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego, ul. Kościelna

6, 57-330 Szczytna

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

3

Miasto Szczytna: ul. Bobrowniki Stare, ul.

Bobrownicka, ul. Bukowa, ul. Dębowa, ul. Golfowa, ul.

Górska, ul. Handlowa, ul. Krótka, ul. Leśna, ul. Lipowa,

ul. Łąkowa, ul. Piekielna Góra, ul. Pocztowa, ul.

Podzamcze, ul. Robotnicza, ul. Sienkiewicza, ul.

Stroma, ul. Sudecka, ul. Szklana Góra, ul. Szklarska, ul.

Szkolna, ul. Wiejska, ul. Wiosenna, ul. Zamkowa

Miejski Ośrodek Kultury, ul. Sienkiewicza 16, 57-

330 Szczytna

4 Wsie: Chocieszów, Niwa, Studzienno

Świetlica Wiejska, Niwa 24, 57-320 Polanica-Zdrój

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

5 Wsie: Dolina, Łężyce, Słoszów, Złotno

Wiejskie Centrum Aktywności Społecznej, Łężyce

49a, 57-340 Duszniki-Zdrój

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

6 Wieś: Wolany Dom Ludowy, Wolany 4/3, 57-300 Kłodzko



Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy:

1) którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, lub

2) 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:

a) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,

b) całkowitej niezdolności do pracy,

c) niezdolności do samodzielnej egzystencji,

d) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,

e) o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

a także wyborcy о stałej albo długotrwałej niezdolności 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 mowa

w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz.

1845, 2112 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 159, 180, 255, 616, 981 i 1773);

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II

najpóźniej do dnia 22 listopada 2021 r., z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej

kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 30 listopada 2021 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 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) zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) 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 Szczytnej najpóźniej do dnia 26

listopada 2021 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 5 grudnia 2021 r. od godz. 700 do godz. 2100.

Osoba pełniąca funkcję
Burmistrza Szczytnej

(-) Wojciech Zimoch


