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INFORMACJA NR OR.0050/1.6.2014 
WÓJTA GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIA 

z dnia 25 kwietnia 2014 roku 
o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach 

obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji 
wyborczych właściwych do głosowania korespondencyjnego oraz o lokalach 

obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób 
niepełnosprawnych  

 
 Działając na podstawie  art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy 
(Dz. U. Nr 21, poz. 112 z póżn. zm.) podaję do wiadomości publicznej informację o numerach i 
granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach  obwodowych komisji wyborczych, w 
tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych do głosowania 
korespondencyjnego oraz o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do 
potrzeb osób niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na 
dzień 25 maja 2014r. 
 

Numer 
obwodu 

głosowania 
Granice obwodu Siedziba obwodowej 

komisji wyborczej 

1 

Część sołectwa Jerzmanowice  + sołectwo Gotkowice 

Obwód nr 1 w swoich granicach zawiera terytorialnie całe 
Gotkowice oraz część Jerzmanowic. Południowa granica 
tego obwodu biegnie w miejscowości Jerzmanowice od 
skrzyżowania drogi krajowej A94 i drogi powiatowej 
Sąspów-Ojców wzdłuż drogi gminnej oznaczonej w 
ewidencji gruntów nr 442, następnie na skrzyżowaniu koło 
cmentarza i biegnie wzdłuż drogi gminnej oznaczonej jako 
działka nr 397, następnie na skrzyżowaniu zakręca i 
biegnie wzdłuż drogi oznaczonej nr działki 36/1 do 
wysokości działki oznaczonej nr 81/8, i dalej wzdłuż 
granicy między działką nr 82/7, a działkami 81/5 i 81/6 do 
granicy Jerzmanowic z Czubrowicami. Od tego miejsca 
granica tego obwodu biegnie wzdłuż granicy 
administracyjnej Jerzmanowic z Czubrowicami i z 
Przeginią., później wzdłuż granicy administracyjnej  
Gotkowic z Przeginią, z Sułoszową I  i ze Sąspowem do 
skrzyżowania drogi krajowej A94 z drogą powiatową  czyli 
do punktu początkowego. 

Remiza OSP w 
Gotkowicach, Gotkowice 
34 
lokal dostosowany do 
potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych 

2 

Sołectwo Jerzmanowice (z wyłączeniem części 
uwzględnionej w obwodzie nr 1). 

Granica obwodu nr 2 biegnie od skrzyżowania drogi 
krajowej A94 z drogą powiatową Sąspów-Ojców , wzdłuż 
drogi krajowej po granicy Jerzmanowic ze Sąspowem  w 
kierunku Krakowa,  następnie biegnie po granicy 
administracyjnej obrębu Jerzmanowice z Bębłem, w 
dalszej części po granicy z obrębem Łazy, aż do granicy 
Jerzmanowic ze Szklarami. Granica obwodu w dalszej 
części   biegnie po granicy Jerzmanowic ze Szklarami, dalej 
z Racławicami i z Czubrowicami do wysokości  działki nr 
81/6 i w dalszej części biegnie wzdłuż granicy między 

Zespól Szkól 
w Jerzmanowicach 

Jerzmanowice 366 



działkami oznaczonymi jako nr 81/5 i 82/3 do przecięcia 
się z drogą gminną oznaczoną nr 36/1, dalej załamuje się 
w kierunku północno-wschodnim i biegnie po drodze ozn. 
nr 36/1 do skrzyżowania z drogą gminną ozn. nr 397, 
następnie po drodze ozn. nr 397 do skrzyżowania k. 
cmentarza i następnie drogą ozn. nr 442 do punktu 
początkowego tj. skrzyżowania drogi krajowej A94 z drogą 
powiatową Sąspów-Ojców. 

3 Sołectwo Szklary  Szkoła Podstawowa   w  
Szklarach, Szklary 121 

4 Sołectwo Łazy  

Przedszkole 
Samorządowe w 
Jerzmanowicah, 
Łazy 39 

5 Sołectwo Sąspów  
Szkoła Podstawowa   w  
Sąspowie, 
Sąspów 32 

6 Sołectwo Przeginia 
Dom Ludowy w Przegini, 
Przeginia 116a 

7 Sołectwo Czubrowice 
Szkoła Podstawowa   w  
Czubrowicach, 
Czubrowice 85 

8 Sołectwo Racławice 

Budynek Wielofunkcyjny 
w Racławicach, 
Racławice 54a 
lokal dostosowany do 
potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych 

 
Głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego odbędzie się w dniu 25 maja 2014r.  w 
godzinach od  7.00 - 21.00.  
 
Do celów głosowania korespondencyjnego na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia 
wyznacza się Obwodową Komisję Wyborczą Nr 2 w Zespole Szkól w Jerzmanowicach, 
Jerzmanowice 366. 

 

           

 
 
 

 


