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

Burmistrza Iłowej 

z dnia 12 września 2018 roku 
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) w związku                        

z Uchwałą Nr 365/7/XLVIII/18 z dnia 22 lutego 2018r. Rady Miejskiej w Iłowej w sprawie podziału Gminy Iłowa na stałe obwody 

głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, Burmistrz Iłowej 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 do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz 

w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.: 
 

Nr obwodu 

głosowania 
Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej 

1 

IŁOWA 

ulice: Akacjowa, Bolesława Chrobrego, bp. Wilhelma Pluty, Daliowa, Drzymały nr 1 - 

15, Hutnicza, Jaśminowa, Kościelna, Kościuszki, Krótka, Leśna, 3 - go Maja, 

Mickiewicza, Okrzei, Piaskowa, Plac Wolności, Poniatowskiego nr 1 - 7, Poprzeczna, 

Pułaskiego, Różana, Skwer Zesłańców Sybiru, Stefana Batorego, Strzelecka, Zaułek 

Rybacki 

Hala widowiskowo-sportowa PIAST 

ul. Piaskowa 2b, Iłowa 

 

2 

IŁOWA 

ulice: Azaliowa, Dębowa, Dolanowo, Kwiatowa, Nadrzeczna, Ogrodowa, Pałacowa, 

Poniatowskiego od nr 8, Słoneczna, Spacerowa, Sportowa, Syrokomli, Wypoczynkowa, 

Żagańska, Żaków 

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Iłowej  

Żagańska 15, Iłowa 

 

3 

Iłowa 

ulice: Bema, Blacharska, Borowska, Drzymały nr 16, gen. J. H. Dąbrowskiego, 

Kolejowa, Konopnickiej, 1 - go Maja, Młyńska, Surzyna, Traugutta, Zacisze, 

Żeromskiego 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 

 ul. Pałacowa 1, Iłowa 

4 miejscowości: Borowe, Czerna, Czyżówek, Klików, Kowalice 
Szkoła Podstawowa im. Lotników Alianckich,  

ul. Kolejowa 11, Iłowa 

5 miejscowość: Konin Żagański 

Świetlica wiejska w Koninie Żagańskim,  

Konin Żagański 29a 

 

6 miejscowości: Jankowa Żagańska, Szczepanów, Wilkowisko, Żaganiec 
Świetlica wiejska w Szczepanowie 

Szczepanów 11a 

 - 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 Zielonej Górze II najpóźniej do dnia                                                         

8 października 2018r. 

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 Burmistrza Iłowej najpóźniej do dnia 12 października 2018 r. 

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 21 października 2018 r. od godz. 700 do godz. 2100. 

 

Burmistrz Iłowej 
 

/-/ Paweł Lichtański 


