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

Wójta Gminy Lubań 

z dnia 6 maja 2021 roku 

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

ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 741) Wójt Gminy Lubań podaje 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 Rady 

Gminy Lubań przed upływem kadencji, zarządzonym na dzień 20 czerwca 2021 r.: 
 

Nr obwodu 

głosowania 
Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji do spraw referendum 

1 Henryków Lubański 

Świetlica wiejska w Henrykowie Lubańskim, 

Henryków Lubański 375A, 59-800 Lubań 

 

Lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych 

 

2 Kościelnik, Jałowiec, Kościelniki Dolne 

Świetlica wiejska w Kościelniku, Kościelnik 18A, 

59-800 Lubań 

 

Lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych 

 

3 Mściszów 

Świetlica wiejska w Mściszowie, Mściszów 86,  

59-800 Lubań 

 

Lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych 

 

4 Radogoszcz 
Świetlica wiejska w Radogoszczy, Radogoszcz 62, 

59-800 Lubań 

5 Nawojów Łużycki, Nawojów Śląski 
Świetlica wiejska w Nawojowie Łużyckim, 

Nawojów Łużycki 76, 59-800 Lubań 

6 Pisarzowice 

Remiza OSP Pisarzowice, Pisarzowice 274A,  

59-800 Lubań 

 

Lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych 

 

7 Radostów Dolny, Radostów Średni, Radostów Górny 

Gminna Biblioteka Publiczna  

w Pisarzowicach-Filia w Radostowie,  

Radostów Średni 54A, 59-800 Lubań 

8 Uniegoszcz Sołtysówka, ul. Różana 18, 59-800 Lubań 

 

 



Głosować korespondencyjnie mogą osoby uprawnione do udziału w referendum: 

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

2) posiadające 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 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 2019 r. poz. 1239 

i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374); 

 

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II 

najpóźniej do dnia 7 czerwca 2021 r., z wyjątkiem osoby podlegającej w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, 

izolacji lub izolacji w warunkach domowych, która zamiar głosowania zgłasza do dnia 15 czerwca 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 z dnia 

27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także osoby 

posiadające 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) zaliczeniu do I grupy inwalidów; 

5) 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 zgłoszony do Wójta Gminy Lubań najpóźniej do dnia 

11 czerwca 2021 r. 

 

Głosowanie w lokalach referendalnych odbywać się będzie w dniu 20 czerwca 2021 r. od godz. 7
00

 do godz. 21
00

. 

 

Osoba pełniąca funkcję 

Wójta Gminy Lubań 
/-/ Grzegorz Doliba 


