
INFORMACJA

BURMISTRZA TRZCIANKI

z dnia 2 września 2014 r.

w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Trzcianka miejsc przeznaczonych do bezpłatnego umieszczania urzędowych
obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21 poz. 112 ze zm.) w związku z rozporządzeniem Prezesa
Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st.
Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz.U. z 2014, poz. 1134) Burmistrz Trzcianki podaje do publicznej informacji
wykaz miejsc na terenie gminy Trzcianka przeznaczonych do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich
komitetów wyborczych

Wykaz miejsc do bezpłatnego umieszczania wyłącznie urzędowych obwieszczeń wyborczych na terenie gminy Trzcianka

1. Na terenie miasta Trzcianki:
1/ Słupy ogłoszeniowe – sektor górny:  

 na os. Modrzewiowym,
 przy ul. Rzymowskiego,
 przy ul. Akacjowej,
 przy ul. gen. Władysława Sikorskiego,
 przy ul. Fabrycznej,
 przy ul. Franklina Roosevelta,
 na Placu Pocztowym,
 przy ul. Artura Grottgera. 

2/ Gabloty informacyjne: 
 przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 7 (przy Urzędzie Miejskim Trzcianki),
 przy bloku nr 3 os. XXV Lecia. 

2.  Gabloty informacyjne w sołectwach:
Biała,  Biernatowo,  Górnica,  Łomnica,  Niekursko,  Nowa  Wieś,  Pokrzywno,  Przyłęki,  Radolin,  Runowo,  Rychlik,  Sarcz,  Siedlisko,
Smolarnia, Stobno, Straduń, Teresin, Wapniarnia Pierwsza, Wapniarnia Trzecia, Wrząca.

Wykaz miejsc przeznaczonych do bezpłatnego umieszczania plakatów i tymczasowych urządzeń ogłoszeniowych  komitetów
wyborczych na terenie gminy Trzcianka

1. Na terenie miasta Trzcianki:
1/ Słupy ogłoszeniowe – sektor dolny:  

 na os. Modrzewiowym,
 przy ul. Rzymowskiego,
 przy ul. Akacjowej,
 przy ul. gen. Władysława Sikorskiego,
 przy ul. Fabrycznej,
 przy ul. Franklina Roosevelta,
 na Placu Pocztowym,
 przy ul. Artura Grottgera. 

Kontakt w sprawach organizacyjnych:  Firma „GRAFFITI” Dariusz Podolski, nr telefonu: 664962257.

2/ Skwery: 
 między blokiem nr 3 os. XXV Lecia, a ul. gen. Władysława Sikorskiego,
 między blokiem nr 5 os. XXV Lecia, a ul. gen. Władysława Sikorskiego.

Kontakt  w  sprawach  organizacyjnych:  Referat  Gospodarki  Przestrzennej  i  Infrastruktury  Komunalnej  Urzędu  Miejskiego  Trzcianki,
pani Grażyna Kolebuk nr telefonu: 67/3527327.

3/ Ogrodzenie posesji: 
-    przy ul. Adama Mickiewicza 31,
 przy placu Pocztowym 8,
 przy ul. Fryderyka Chopina 6,
 przy ul. 27 Stycznia 73,
 przy ul. Maurycego Mochnackiego 8,
 przy ul. Grunwaldzkiej 4, 
 przy ul. Stefana Żeromskiego 10,
 przy ul. Wieleńskiej 2.

Kontakt  w  sprawach  organizacyjnych:  Referat  Budynków  Komunalnych  Urzędu  Miejskiego  Trzcianki,  pani  Danuta  Wojtków
nr telefonu: 67/3527373.

4/ Słupy oświetleniowe:
przy ul. Grunwaldzkiej, przy ul. Konarskiego, przy ul. Powstańców Wielkopolskich, przy ul. Polnej, os. XXX Lecia, przy ul. Władysława
Broniewskiego, przy ul. Juliusza Słowackiego, przy ul. Strażackiej, park przy „Lubmorze”, przy ul. Spółdzielców, przy ul. Stanisława
Staszica, przy ul. Kopernika, przy ul. Juliana Fałata, przy ul. Jaworowej, park przy ul. Juliana Fałata, ciąg pieszy w kierunku os. ks. Bol.



Domańskiego,  przy  ul.  Łomnickiej,  os.  Modrzewiowe,  os.  Słoneczne,  os.  ks.  Bol.  Domańskiego,  Park  1  Maja,  park  przy  ul.  Artura
Grottgera,  przy  leśniczówce  „Kochanówka”,  przy  ul.  Jesionowej,  przy  ul.  Jarzębinowej,  przy  ul.  Jaworowej,  przy  ul.  Akacjowej,
przy ul. Ogrodowej, przy ul. Prostej, przy ul. Parkowej, ciąg pieszo-rowerowy przy ul. Gorzowskiej, ciąg pieszo-rowerowy przy j. Sarcz,
Straduń – wzdłuż drogi powiatowej i gminnej.
Kontakt  w  sprawach  organizacyjnych:  Referat  Gospodarki  Przestrzennej  i  Infrastruktury  Komunalnej  Urzędu  Miejskiego  Trzcianki,
pan Roman Zozula nr telefonu: 67/3527329.

2. Na terenie wsi Biała słupy ogłoszeniowe znajdujące się przy przystanku autobusowym i w pobliżu Kościoła p.w. Wszystkich
Świętych. 
Kontakt w sprawach organizacyjnych: sołtys sołectwa Biała pan Jan Czempiński nr telefonu: 660270535

Sposób umieszczania  urzędowych obwieszczeń wyborczych i  plakatów wszystkich komitetów wyborczych na słupach
ogłoszeniowych

UWAGA!

1. Wszystkie  komitety  wyborcze  zainteresowane umieszczeniem plakatów wyborczych i  tymczasowych urządzeń ogłoszeniowych
w  wyznaczonych  miejscach  bezwzględnie  zobowiązane  są  do  wcześniejszego  uzgodnienia  tego  faktu  ze  wskazaną  w  treści
informacji osobą. 

2. Umieszczenie  treści  wyborczych  bez  uprzedniego  zgłoszenia  będzie  skutkować  naliczeniem  stosownej  kary  oraz  usunięciem
tych plakatów przez służby Urzędu Miejskiego Trzcianki na koszt właściwych komitetów wyborczych.

3. Wszystkie  komitety  wyborcze  zainteresowane umieszczeniem plakatów wyborczych i  tymczasowych urządzeń ogłoszeniowych
w ww. miejscach zobowiązane są do przestrzegania ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112
ze zm).

4. Komitety  wyborcze  mają  obowiązek  w  terminie  30  dni  po  dniu  wyborów  usunięcia  plakatów  i  tymczasowych  urządzeń
ogłoszeniowych. Termin należy liczyć od dnia następnego po dniu głosowania, czyli od 17 listopada 2014 r. W związku z tym
plakaty i tymczasowe urządzenia z kampanii wyborczej powinny być usunięte najpóźniej do 16 grudnia 2014 r. Jeżeli po upływie
wskazanego terminu materiały promujące kandydatów nie będą usunięte przez odpowiedzialnych za to pełnomocników wyborczych,
Burmistrz Trzcianki postanowi o ich usunięciu na koszt właściwych komitetów wyborczych.

      Burmistrz Trzcianki

   /-/ Krzysztof Czarnecki


