
Obwieszczenie  

Wójta Gminy Baranów 

z dnia 18 września 2018 roku 

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, ze 

zm.) Wójt Gminy Baranów informuje o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach 

obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika 

w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów 

i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.: 

Numer obwodu 

głosowania 

Granice obwodu głosowania  
 

Siedziba 

obwodowej komisji wyborczej 

1 

 

 

Baranów (ulice: Puławska, Tartaczna, Polna, 

Spółdzielcza, Leśna, Zacisze, Zielona, Przytulna, 

Długa, Cicha, Weselna, Buźniczna, Stawowa, Błotna), 

Pogonów, Motoga  

Urząd Gminy, ul. Rynek 14,  

24-105 Baranów 

 
 

2 Baranów (ulice: Południowa, Michowska, 

Czołnowska, Wąska, Piaskowa, Krótka, Wschodnia, 

Zagrody, Rynek, Środkowa, Słoneczna, Północna, 

Powstania Styczniowego, Gen. Kruka-Heydenreicha, 

Spokojna, Szkolna, Cmentarna, Poprzeczna), Czołna 

Zespół Szkolno-Przedszkolny,  

ul. Szkolna 2,  

24-105 Baranów 

3 

 

 

Dębczyna, Składów, Zagóźdź Świetlica wiejska, Zagóźdź 25, 

24-105 Baranów 

 

Lokal dostosowany do potrzeb 

wyborców niepełnosprawnych 

4 

 

Gródek, Łukawica, Nowomichowska, Karczunek, 

Łukawka 

Świetlica wiejska, Łukawka 26B, 

24-105 Baranów 

 

5 Huta, Kozioł, Wola Czołnowska Świetlica wiejska, Kozioł 40B, 24-

105 Baranów 

 

Lokal dostosowany do potrzeb 

wyborców niepełnosprawnych 

6 

 

 

Klin, Śniadówka, Łysa Góra, Niwa Świetlica wiejska, Śniadówka 48, 

24-105 Baranów 

 

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 Lublinie III 
najpóźniej do dnia 8 października 2018 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 Wójta Gminy Baranów najpóźniej 
do dnia 12 października 2018 r. 

Dane teleadresowe: Urząd Gminy Baranów, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów, tel. 81 8834027, faks 81 8834041, 
e-mail: gmina@gminabaranow.pl 

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 21 października 2018 r. od godz. 7:00 do godz. 
21:00. 

 

 

 

 

Wójt Gminy Baranów 

 
/-/ inż. Robert Gagoś 

 

 


