
OBWIESZCZENIE 
Burmistrza Miasta Nowy Targ 

z dnia 5 lutego 2015 r. 
 

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerze i granicach obwodu głosowania nr 7 
w Nowym Targu oraz wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej nr 7 w Nowym Targu. 
 
 Na podstawie art. 16 § 1 i § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 
21, poz. 112 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miasta Nowy Targ Nr XLI/414/2014 z dnia 5 września 2014 r. w sprawie 
zmiany Uchwały Nr XLI/354/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 3 marca 2014 roku w sprawie utworzenia stałych 
obwodów głosowania oraz ustalenia ich granic, numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji 
wyborczych w mieście Nowy Targ, w związku z Zarządzeniem Wojewody Małopolskiego z dnia 18 grudnia 2014 r. 
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta Nowy Targ (Dz. Urz. Woj. Małop., poz. 7283) 
na dzień 8 marca 2015 r., podaję do wiadomości publicznej informację o numerach i granicach obwodów głosowania 
oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych. 

 

NR 

OBWODU GRANICE OBWODU  
SIEDZIBA  

OBWODOWEJ 

KOMISJI WYBORCZEJ  

7 

CERAMICZNA,  
JANA KASPROWICZA,  
KOLEJOWA (od ul. Krakowskiej do końca),  
KRÓLOWEJ JADWIGI (od ul. Krakowskiej do końca), 
LUDŹMIERSKA (od nr 1 do zajezdni PKS),  
ADAMA MICKIEWICZA (od ul. Krakowskiej do końca),  
NADMŁYNÓWKA,  
OSIEDLE BOHATERÓW TOBRUKU,  
OSIEDLE TETMAJERA,  
PODTATRZAŃSKA (od nr 1 do Krakowskiej),  
POD BRZEGIEM,  
PRZECHODNIA,  
ROBERTA SCHUMANA,  
SKŁADOWA,  
SYBIRAKÓW,  
WOJSK OCHRONY POGRANICZA 

CARITAS  
Archidiecezji Krakowskiej, 

Stacja Opieki  
im. św. Jana Pawła II 
ul. Ludźmierska 17 

 
Lokal dostosowany dla 

potrzeb osób 
niepełnosprawnych 

 
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy 
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych może 
głosować korespondencyjnie lub może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu. Pełnomocnictwa 
do głosowania udzielić może także osoba, która najpóźniej w dniu głosowania ukończy 75 lat. 
Lokal obwodowej komisji wyborczej nr 7 został wyznaczony do celów głosowania korespondencyjnego. 
Lokal wyborczy będzie otwarty w dniu 8 marca 2015 r. w godzinach od 700 do 2100. 

 
Burmistrz Miasta 

(-) Grzegorz Watycha 


