
WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA 

PREZYDENTA MIASTA POZNANIA 
 

o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, o lokalach obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie dostosowanych 

do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i głosowania przez pełnomocnika 

 

z dnia 21 września 2018 r. 

 

Na podstawie art. 16 § 1 i 2 oraz art. 53a i 54 § 1 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 ze zmianami) – podaje się do publicznej wiadomości informację dla wyborców w wyborach do Rady Miasta 

Poznania, Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz wyborach Prezydenta Miasta Poznania zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. i w przypadku zarządzenia na dzień 4 listopada 2018 r. ponownego głosowania na Prezydenta 

Miasta Poznania. 

OKRĘG NR V 

Numer 
obwodu 

Granice obwodu głosowania 
Siedziba obwodowej komisji 

wyborczej 

185 ul. Barlinecka wszystkie adresy, ul. Bobolicka wszystkie adresy, ul. Boczowska wszystkie adresy, ul. Bogdanowska wszystkie adresy, 
ul. Bukowska nieparzyste 177-303, parzyste 224, 328-440, ul. Gorzowska wszystkie adresy, ul. Grąbczowska wszystkie adresy, 
ul. Gryfińska parzyste 2-22, ul. Guliwera wszystkie adresy, ul. Jana Brzechwy parzyste 56, ul. Jana Maklakiewicza wszystkie adresy, 
ul. Królewny Śnieżki parzyste 2-20, ul. Lubniewicka wszystkie adresy, ul. Ławica wszystkie adresy, ul. Łobeska wszystkie adresy, 
ul. Malechowska wszystkie adresy, ul. Miastkowska nieparzyste 61-97, parzyste 118-124, 128/132-136, ul. Mirosławiecka wszystkie 
adresy, ul. Moryńska wszystkie adresy, ul. Odrzycka wszystkie adresy, ul. Okonecka nieparzyste 3-5, ul. Owcza nieparzyste 9-47A, 
ul. Perłowska parzyste 2-24, ul. Perzycka nieparzyste 1a-81, parzyste 2-50, ul. Pozdawnicka wszystkie adresy, ul. Przytoczna 
nieparzyste 1A, ul. Rezedowa wszystkie adresy, ul. Roztocka wszystkie adresy, ul. Sadnicka wszystkie adresy, ul. Sławińska wszystkie 
adresy, ul. Templińska wszystkie adresy, ul. Wilhelma Grimma parzyste 18-48, ul. Witnicka wszystkie adresy, ul. Wyszeborska 
wszystkie adresy, ul. Wyszomierska nieparzyste 3-5, ul. Złocieniecka wszystkie adresy, ul. Złotej Kaczki parzyste 2-8, ul. Złotowska 

nieparzyste 1, 15-59, 67-111, parzyste 2-102, 

Szkoła Podstawowa nr 58  
im. Jerzego Kukuczki 
Poznań, ul. Ławica 3 

 

Obwody oznaczone symbolem posiadają lokale obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. 
 

Wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą głosować w lokalu wyborczym lub korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego, w tym za pomocą nakładek na karty do 

głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, powinien być zgłoszony przez wyborcę właściwemu komisarzowi wyborczemu, najpóźniej do dnia 8 października 2018 r. Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy 

jednocześnie ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Miasta Poznania. W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania (tzw. II tura) wyborca, który nie zgłosił zamiaru głosowania korespondencyjnego przed pierwszym 

głosowaniem, może go zgłosić po dniu pierwszego głosowania, najpóźniej do dnia 25 października 2018 r. 
 

Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, a także wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mają prawo do głosowania przez pełnomocnika. W celu sporządzenia aktu 

pełnomocnictwa wyborca składa wniosek w Urzędzie Miasta Poznania, najpóźniej do dnia 12 października 2018 r. Akt pełnomocnictwa sporządzony przed pierwszym głosowaniem dotyczy również ponownego głosowania w wyborach 

Prezydenta Miasta Poznania. Natomiast wyborca, który przed pierwszym głosowaniem nie złożył wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa, może złożyć taki wniosek po dniu pierwszego głosowania, najpóźniej do dnia 26 października 

2018 r. 
 

Siedziba urzędników wyborczych w Poznaniu mieści się w Urzędzie Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, pok. 267a (II piętro), tel. 61 878 5432. 
 

UWAGA! 

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

Informacje w sprawach rejestru i spisu wyborców, głosowania korespondencyjnego oraz udzielenia pełnomocnictwa można uzyskać w Urzędzie Miasta Poznania, pod numerem tel. POZnan*Kontakt 61 646 33 44, wybierając „5”. 
 

Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania, 21 października 2018 r., a w przypadku ponownego głosowania 4 listopada 2018 r., w godzinach od 7oo do 21oo. 
 

Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie obowiązany okazać obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający stwierdzenie 

tożsamości. 
 

PREZYDENT MIASTA POZNANIA 

(-) JACEK JAŚKOWIAK 


