
OBWIESZCZENIE 

Burmistrza Krasnegostawu z dnia 31 sierpnia 2018 r. 

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz.U. z 2018 r. 

poz. 754, 1000 i 1349) podaję do publicznej wiadomości wykaz miejsc na terenie Miasta Krasnystaw, 

przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów 

wszystkich komitetów wyborczych: 

Rodzaj   Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne 

umieszczenie urzędowych obwieszczeń  

wyborczych i plakatów wyborczych oraz ich 

lokalizacja na  terenie Miasta Krasnystaw 

Urzędowe obwieszczenia  

Wyborcze 

Tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta 

Krasnystaw Plac 3 Maja 29;  

Witryna okienna w budynku Urzędu Miasta 

Krasnystaw Plac 3 Maja 29 parter budynku 

(od strony parku); 

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu  Miasta 

Krasnystaw. 

Plakaty wszystkich komitetów  

Wyborczych 

 

 

 

 

Urzędowe obwieszczenia  

wyborcze 

Tablice ogłoszeniowe:  

- parking obok sklepu „Biedronka” –  

  ul. PCK  

- ul. Sobieskiego  (Przychodnia SP ZOZ); 

- ul. Poniatowskiego (ogrodzenie przy  

  Przedszkolu Nr 5);  

- ul. Mickiewicza (ogrodzenie przy  

  Przedszkolu Nr 4);  

- ul. Okrzei (ogrodzenie SP  ZOZ);  

- ul. Sobieskiego (ogrodzenie stadionu 

miejskiego); 

- ul. Piłsudskiego (ogrodzenie stadionu 

miejskiego);  

- ul. Mostowa (ogrodzenie przy Urzędzie  

  Pracy) 

 

-WYCIĄG- 

ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks Wyborczy (Dz.U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) 

 
„Art.  110.  [Umieszczanie oraz usuwanie plakatów i haseł wyborczych] 

§  1. Na ścianach budynków, przystankach komunikacji publicznej, tablicach i słupach ogłoszeniowych, ogrodzeniach, latarniach, 

urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych można umieszczać plakaty i hasła wyborcze wyłącznie po uzyskaniu 

zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości, obiektu albo urządzenia. 

§  2. Przy ustawianiu własnych urządzeń ogłoszeniowych w celu prowadzenia kampanii wyborczej należy stosować obowiązujące 

przepisy porządkowe. Przepis art. 109 stosuje się odpowiednio. 

§  3. Plakaty i hasła wyborcze należy umieszczać w taki sposób, aby można je było usunąć bez powodowania szkód. 

§  4. (utracił moc). 

§  5. Policja lub straż gminna jest obowiązana usuwać na koszt komitetów wyborczych plakaty i hasła wyborcze, których sposób 

umieszczenia może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo bezpieczeństwu mienia bądź bezpieczeństwu w ruchu drogowym. 

§  6. Plakaty i hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe ustawione w celu prowadzenia agitacji wyborczej pełnomocnicy 

wyborczy obowiązani są usunąć w terminie 30 dni po dniu wyborów. 

§  6a. Obowiązek, o którym mowa w § 6, nie dotyczy sytuacji, w której plakaty i hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe 

ustawione w celu prowadzenia agitacji wyborczej znajdują się na nieruchomościach, obiektach lub urządzeniach niebędących 

własnością Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub stowarzyszeń, 

komunalnych osób prawnych oraz spółek, w których większość akcji lub udziałów ma Skarb Państwa, jednostki samorządu 

terytorialnego lub ich związki, oraz fundacji utworzonych przez organy władzy publicznej, a pozostawienie plakatów i haseł 

wyborczych oraz urządzeń ogłoszeniowych po upływie terminu, o którym mowa w § 6, nastąpi za zgodą właściciela. 

§  7. Wójt postanawia o usunięciu plakatów i haseł wyborczych oraz urządzeń ogłoszeniowych nieusuniętych przez 

obowiązanych do tego pełnomocników wyborczych w terminie, o którym mowa w § 6. Koszty usunięcia ponoszą obowiązani.” 

 

Obwieszczenie  podlega  ogłoszeniu  na  tablicy  ogłoszeń  w  siedzibie  Urzędu  Miasta 

Krasnystaw oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krasnystaw. 
 

Burmistrz Krasnegostawu  

 

                                                                                                                        /-/  Hanna Mazurkiewicz 


