
OBWIESZCZENIE 
Burmistrza Ropczyc z dnia 15 kwietnia 2014 r. 

w sprawie informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb 

wyborców niepełnosprawnych oraz wyznaczeniu obwodowej komisji wyborczej dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego 

 
Na podstawie art.16 § 1 i art. 61a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów 

głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania 

korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz o wyznaczeniu obwodowej komisji wyborczej dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego 

zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku. 

 

Numer 

obwodu 

głosowania 

Granice 

obwodów głosowania 

Siedziba 

obwodowej komisji 

wyborczej 

1 sołectwo: Brzezówka Dom Strażaka w Brzezówce  

Brzezówka 160 

2 

sołectwo: Lubzina Zespół Szkół w Lubzinie 

Lubzina 188 

Lokal dostosowany do potrzeb 

wyborców niepełnosprawnych 

3 sołectwo: Łączki Kucharskie Dom Strażaka w Łączkach Kuch. 

Łączki Kucharskie 160 

4 sołectwo: Okonin Dom Strażaka w Okoninie  

Okonin 29 

5 sołectwo: Niedźwiada od numeru 1 do numeru 80 i od numeru 309 do końca Zespół Szkół w Niedźwiadzie Dolnej  

Niedźwiada 40 

6 

sołectwo: Niedźwiada od numeru 81 do numeru 308 Zespół Szkół w Niedźwiadzie Górnej 

Niedźwiada 261 

Lokal dostosowany do potrzeb 

wyborców niepełnosprawnych 

7 sołectwo: Mała Zespół Szkół w Małej  

Mała 35 

8 sołectwo: Gnojnica Dolna od numeru 12 do numeru 381 i od numeru 658 do numeru 684 Zespół Szkół w Gnojnicy Dolnej  

Gnojnica 268 

9 sołectwo: Gnojnica Wola od numeru 382 do numeru 657 Zespół Szkół w Gnojnicy Woli  

Gnojnica 504 

10 
osiedle 

Brzyzna 

ulice: Błonie nr 1, Macha – numery nieparzyste od nr. 1 do nr. 7 i numery parzyste od nr. 4 do końca, Masarska – numery parzyste 

od nr. 30 do końca, Mickiewicza – numery nieparzyste od nr. 95 do nr. 125 i numery parzyste od nr. 72 do nr. 96, Ogrodnicza, 

Spokojna – numery nieparzyste od nr. 7 do końca i numery parzyste od nr. 10 do końca 

Dom Strażaka w Ropczycach - Brzyźnie 

ul. Ogrodnicza 36 f 

11 
Osiedle 

Granice 

ulice: Borki Chechelskie, Leśna, Poręby Chechelskie, Witosa – numery nieparzyste od nr. 17 do końca i numery parzyste od nr. 24 

do końca 
Szkoła Podstawowa w Ropczycach - 

Granicach  

ul. Leśna 88 

12 
osiedle 

Północ 

ulice: Asnyka, Broniewskiego, Chopina, Kolejowa – numer 15, Kraszewskiego, Moniuszki, Piłsudskiego – numery nieparzyste od 

nr. 41 do końca i numery parzyste od nr. 28 do końca, Pułaskiego, Rataja 
Szkoła Muzyczna I stopnia 

w Ropczycach  

ul. Armii Krajowej 7 

13 

osiedle 

Czekaj 

ulice: Dworcowa, Kolejowa – numery nieparzyste od nr. 31 do końca i numery parzyste od nr. 24 do końca, Kwiatowa, Łąkowa, 

Ogrodowa, Przemysłowa, Robotnicza, Sikorskiego, Słoneczna, Warzywna 
Zespół Szkół Nr 3 w Ropczycach  

ul. Robotnicza 48 

Lokal dostosowany do potrzeb  

wyborców niepełnosprawnych 

14 

osiedle 

Chechły 

ulice: 3 Maja – numery nieparzyste od nr. 187 do końca i numery parzyste od nr. 196 do końca, Podsłońce, Strażacka, Świętej 

Anny, Wiejska, Zielona – numery nieparzyste od nr 69 do końca i numery parzyste od nr 66 do końca 
Zespół Szkół Nr 4 w Ropczycach 

ul. 3 Maja 424 

Lokal dostosowany do potrzeb 

wyborców niepełnosprawnych 

15 

osiedle 

Pietrzejowa 

ulice: Błonie – numery nieparzyste od nr. 11 do końca, Macha – numery nieparzyste od nr. 9 do końca, Olszyny, Rolnicza, 

Spokojna – numery nieparzyste od nr. 1 do nr. 5 i numery parzyste od nr. 2 do nr. 8, Szkolna – numery nieparzyste od nr. 1 do nr. 33 

i numery parzyste od nr. 2 do nr. 20, Wyszyńskiego – numery nieparzyste od nr. 137 do nr. 383 i numery parzyste od nr. 150 do nr. 

448 

Publiczne Przedszkole Nr 3 

w Ropczycach  

ul. Szkolna 33A 

Lokal dostosowany do potrzeb 

wyborców niepełnosprawnych 

16 

osiedle 

Witkowice 

ulice: Błonie – numery nieparzyste od nr. 3 do nr. 9 i numery parzyste od nr. 2 do końca, Cicha, Kolonia, Macha nr 2, Mickiewicza 

– numery nieparzyste od nr. 127 do końca i numery parzyste od nr. 98 do końca, Pałacowa, Rzeczna, Rzeszowska, Sucharskiego, 

Szkolna – numery nieparzyste od nr. 35 do końca i numery parzyste od nr. 22 do końca, Torowa, Wyszyńskiego – numery 

nieparzyste od nr. 385 do końca i numery parzyste od nr. 450 do końca 

Dom Strażaka w Ropczycach - 

Witkowicach 

ul. Sucharskiego 101 A 

17 
osiedle 

Św. Barbary 

ulice: Armii Krajowej, Konarskiego, Józefa Mehoffera, Piłsudskiego – numery nieparzyste od nr. 31 do nr. 39 i numery parzyste 

od nr. 20 do nr. 26C, Siewierskiego 
Zespół Szkół Nr 2 w Ropczycach 

ul. Konarskiego 4 

18 
osiedle 

Św. Barbary 
ulica:  Udzieli 

 

Zespół Szkół Nr 2 w Ropczycach 

ul. Konarskiego 4 

19 
osiedle 

Św. Barbary 

ulice:  Iwaszkiewicza, Parkowa – numery nieparzyste od nr. 19 do końca, Świętej Barbary 40, Żeromskiego Przedszkole Publiczne Nr 2 

w Ropczycach 

ul. Armii Krajowej 6 

20 

osiedle 

Śródmieście 

ulice: Dębowa, Konopnickiej, Korczaka, Lisa-Kuli, Masarska – numery nieparzyste od nr. 1 do końca i numery parzyste od nr. 2 

do nr. 28, Mickiewicza – numery nieparzyste od nr. 1 do nr. 93 i numery parzyste od nr. 2 do nr. 70, Najświętszej Marii Panny, 

Sportowa, Topolowa, Viscardiego, Wierzbowe Miasto, Witosa – numery nieparzyste od nr. 1 do nr. 15 i numery parzyste od nr. 2 

do nr. 22, Wyspiańskiego 

Zespół Szkół im. ks. dr. J. Zwierza 

w Ropczycach  

ul. Mickiewicza 14  

Lokal dostosowany do potrzeb 

wyborców niepełnosprawnych  

21 

osiedle 

Śródmieście 

ulice: Bohaterów Nockowej, Bursztyna, Grendysa, Kilińskiego, Kochanowskiego, Krisego, Króla Kazimierza Wielkiego nr 2/4, 

Krótka, Księdza Zwierza, Piłsudskiego – numery nieparzyste od nr. 1 do nr. 29 i numery parzyste od nr. 2 do nr. 18, Rynek, 

Sienkiewicza, Słowackiego, Świętego Floriana, Wyszyńskiego – numery nieparzyste od nr. 1 do nr. 135 i numery parzyste od nr. 2 

do nr. 148 

Centrum Kultury im. Józefa Mehoffera 

w Ropczycach 

ul. Bursztyna 1 

Lokal wyznaczony dla przeprowadzenia 

głosowania korespondencyjnego 

22 

osiedle 

Śródmieście 

ulice: 3 Maja – numery nieparzyste od nr. 1 do nr. 185 i numery parzyste od nr. 2 do nr. 194, Grunwaldzka, Kościuszki, 

Krakowska, Króla Kazimierza Wielkiego – za wyjątkiem numeru 2/4, Monte Cassino, Parkowa – numery nieparzyste od nr 1 do nr. 

17 i numery parzyste od nr. 2 do końca, Polna, Świętej Barbary – numery nieparzyste od nr. 1 do końca i numery parzyste od nr. 2 

do nr. 32, Zielona – numery nieparzyste od nr. 1 do nr. 61 i numery parzyste od nr. 2 do nr. 64 

Miejska i Powiatowa  

Biblioteka Publiczna w Ropczycach 

ul. Grunwaldzka 19 

 

Wyborcy niepełnosprawni mogą składać wnioski o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania, a także zgłaszać zamiar głosowania w lokalu wyborczym przy użyciu 

nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a w terminie do 12 maja 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Ropczycach, pokój nr 18, tel. 17 22 10 526. 

 

 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 (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może w terminie do 15 maja 2014 r. złożyć wniosek do Burmistrza Ropczyc 

o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu. 

 

 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 w terminie do 5 maja 2014 r. zgłosić Burmistrzowi Ropczyc zamiar głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie 

Braille’a. W przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone. 

 

 Informacje w sprawach: rejestru wyborców, spisu wyborców, udzielenia pełnomocnictwa, głosowania korespondencyjnego oraz zaświadczeń o prawie do głosowania można uzyskać w Urzędzie Miejskim 

w Ropczycach ul. Krisego 1: w Biurze Obsługi Klienta, telefonicznie – 17 22 10 520; 17 22 10 553, lub na stronie internetowej www.ropczyce.eu zakładka: aktualności/wybory. 

 

LOKALE WYBORCZE OTWARTE BĘDĄ W DNIU 25 MAJA 2014 R. W GODZINACH OD 7
00

 DO 21
00

 

 Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie obowiązany okazać obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości. 

 

            Burmistrz Ropczyc 

     Bolesław Bujak 

 

http://www.ropczyce.eu/

