
OBWIESZCZENIE 
Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza 

z dnia 5 listopada 2021 roku 
 

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319 oraz z 2021 r. poz. 1834) w związku z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia                          

15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 741) podaje się do wiadomości publicznej informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych 

siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w referendum gminnym w sprawie odwołania 

Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza przed upływem kadencji, zarządzonym na dzień 5 grudnia 2021 r.: 

Nr obwodu 

głosowania 
Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji do spraw referendum 

1 
miasto Mrocza - część, ulice: AGATKI, AKACJOWA, CZEREŚNIOWA, 

DWORZEC, ŁABĘDZKIEGO, NAKIELSKA, POSTĘPU, ROMANA 

DMOWSKIEGO, SŁONECZNA, ZWYCIĘSTWA 

SZKOŁA PODSTAWOWA, Mrocza ul. Marsz. JÓZEFA 

PIŁSUDSKIEGO 4, 89-115 MROCZA 
 

 

2 
miasto Mrocza - część, ulice: CICHA, IGNACEGO PADEREWSKIEGO, 

ŁOBŻENICKA, MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, PLAC WOLNOŚCI, 

SPOKOJNA, SPORTOWA 

SZKOŁA PODSTAWOWA, Mrocza ul. SPORTOWA 2,  

89-115 MROCZA 
 

 

3 

miasto Mrocza - część, ulice: BOCIANOWO, BYDGOSKA, 

DRZEWIANOWSKA, KRÓTKA, KOŚCIELNA, KOŚCIUSZKI, KOZIA, 

LEŚNA, ŁĄKOWA, OGRODOWA, PLAC 1 MAJA, POPRZECZNA,          

5 STYCZNIA, ŚLUZOWA, WODNA, ZIELONA, ŻABIA 

MIEJSKO-GMINNY 

OŚRODEK KULTURY I REKREACJI, 

Mrocza ul. ŚLUZOWA 6, 89-115 MROCZA 

4 

miasto Mrocza - część, ulice: BURMISTRZA CIĄŻYŃSKIEGO, 

CELTYCKA, GOTYCKA, KRAJEŃSKA, ŁUŻYCKA, OKRĘŻNA, 

PIASKOWA, PIASTOWSKA, PIOTRA, POLNA, POMORSKA 

POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH, PÓŁWIEJSKA, RZECZNA, 

RZEMIEŚLNICZA, SŁOWIAŃSKA, WACŁAWA POLEWCZYŃSKIEGO 

"POŁOMSKIEGO", WINCENTEGO WITOSA 

REMIZA OSP, Mrocza ul. WODNA 1, 89-115 MROCZA 

5 sołectwa: BIAŁOWIEŻA, WIELE 
ŚWIETLICA WIEJSKA, Wiele 4, 89-115 MROCZA 

 

 

6 sołectwa: DRĄŻNO, KRUKÓWKO, SAMSIECZYNEK 
ŚWIETLICA WIEJSKA, Drążno 23, 89-115 MROCZA 

 

 

7 sołectwa: DRZEWIANOWO, OSTROWO 
ŚWIETLICA WIEJSKA, Drzewianowo, 89-115 MROCZA 

 

 

8 sołectwo KOSOWO 
SZKOŁA PODSTAWOWA, Kosowo 20, 89-115 MROCZA 

 

 

9 sołectwa: MATYLDZIN, WYRZA 
ŚWIETLICA WIEJSKA, Matyldzin 41, 89-115 MROCZA 

 

 

10 sołectwo WITOSŁAW 
WIEJSKI DOM KULTURY, Witosław 33, 89-114 WITOSŁAW 

 

 

11 
sołectwa: IZABELA, JEZIORKI ZABARTOWSKIE, KAŹMIERZEWO, 

ROŚCIMIN 

SZKOŁA PODSTAWOWA, Witosław 9, 89-114 WITOSŁAW 
 

 
 

- lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych  
 

Głosować korespondencyjnie mogą osoby uprawnione do udziału w referendum: 

1) które najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, lub 

2) 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 osoby posiadające orzeczenie organu rentowego o:  

a) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, 

b) całkowitej niezdolności do pracy, 

c) niezdolności do samodzielnej egzystencji, 

d) o zaliczeniu do I grupy inwalidów, 

e) o zaliczeniu do II grupy inwalidów, 

a także osoby uprawnione do udziału w referendum о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, lub  

3) podlegające w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu 

zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2020 r. poz. 1845 ze zmianami). 

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II najpóźniej do dnia 22 listopada 2021 r., z wyjątkiem osoby podlegającej 

w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, która zamiar głosowania zgłasza do dnia 30 listopada 2021 r. 

Głosować przez pełnomocnika mogą osoby uprawnione do udziału w referendum, które najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadają 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 Miasta i Gminy Mrocza najpóźniej do dnia 26 listopada 2021 r. 

Głosowanie w lokalach referendalnych odbywać się będzie w dniu 5 grudnia 2021 r. od godz. 700 do godz. 2100. 

Zastępca Burmistrza 

Miasta i Gminy Mrocza 
 

/-/ Waldemar Chudzik 


