
Zarządzenie Nr 45/14

Burmistrza Trzcianki

   z dnia 26 lutego 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  postanowieniem  Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów 
posłów  do  Parlamentu  Europejskiego  (Dz.U.  z  2014  poz.  231)  zarządza  się,
co następuje:  

§  1.  Wyznacza  się  miejsca  na  terenie  gminy  Trzcianka  do  bezpłatnego 
umieszczania:

1/  urzędowych  obwieszczeń  wyborczych,  jak  w  załączniku  Nr  1
do zarządzenia;

2/  plakatów  wszystkich  komitetów  wyborczych,  jak  w  załączniku  Nr  2
do zarządzenia.

§ 2.  Plakaty należy umieszczać w taki sposób, aby można je było następnie 
usunąć bez powodowania szkód.

§  3.  Na  ścianach  budynków,  ogrodzeniach,  latarniach,  urządzeniach 
energetycznych,  telekomunikacyjnych i  innych można umieszczać  plakaty  i  hasła 
wyborcze wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości.

§ 4. Przy ustawieniu własnych urządzeń ogłoszeniowych w celu prowadzenia 
kampanii wyborczej należy stosować obowiązujące przepisy porządkowe.

§ 5. Plakaty, hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe ustawione w celu 
prowadzenia kampanii  wyborczej  pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych 
zobowiązani są usunąć w terminie 30 dni po dniu wyborów.



§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się pełnomocnikowi ds. wyborów.

§  7.  Zarządzenie  obowiązuje  od  dnia  podpisania  i  podlega  podaniu
do wiadomości publicznej w drodze obwieszczenia oraz opublikowania w Biuletynie 
Informacji Publicznej.



Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 45/14
Burmistrza Trzcianki
z dnia  26 lutego 2014 r.

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

1. Na terenie miasta Trzcianki:

1/ Słupy ogłoszeniowe:  

 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.



Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 45/14
Burmistrza Trzcianki
z dnia  26 lutego 2014 r.

Wykaz miejsc przeznaczonych do bezpłatnego umieszczania plakatów 
komitetów wyborczych na terenie gminy Trzcianka

1. Na terenie miasta Trzcianki:

1/ Słupy ogłoszeniowe:  

 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 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.

3.  Słupy  ogłoszeniowe  znajdujące  się  w  miejscowości  Biała  przy  przystanku 
autobusowym i w pobliżu Kościoła p.w. Wszystkich Świętych.



Uzasadnienie

do  Zarządzenia  Nr  45/14  Burmistrza  Trzcianki  z  dnia  26  lutego  2014  r.
w sprawie  wyznaczenia na obszarze  gminy Trzcianka miejsc  przeznaczonych
do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów 
wszystkich komitetów wyborczych

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2014 r. ukazało 
się  postanowienie  Prezydenta  Rzeczypospolitej  Polskiej  z  dnia  19  lutego  2014  r.
w  sprawie  zarządzenia  wyborów  posłów  do  Parlamentu  Europejskiego
(Dz.U. z 2014 r. poz. 231).

 Zgodnie  z  art.  114  ustawy  z  dnia  5  stycznia  2011  r.  Kodeks  wyborczy
(Dz.U.  Nr  21 poz.  112 ze zm.)  burmistrz niezwłocznie,  po rozpoczęciu kampanii 
wyborczej, zobowiązany jest do wyznaczenia na obszarze gminy odpowiedniej liczby 
miejsc  przeznaczonych  na  bezpłatne  umieszczanie  urzędowych  obwieszczeń 
wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych. 


