
zaaądzenie Nr 33/14
Burmistrza Czechowic-Dziedzic

z dnia 7 marca 2014 r.

w sp'awie wyznacŻenia na obszaŻe Gminy czechowice-oz;edzice mieisc przeznaczonych
na bezpłatne Um|eszcżanie uŻędowych obwieszczeń wybo.czych i plakatów wszystkich

komitetów wybofczych w wyborach posłów do Pa.lamentu Europejskiego

Na podstawie art' 114 W związku z ań' 104 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r' - Kodeks
wyborczy (Dz.U' Nr 21 poz' 112 ze zm') oraŻ w Żwiązku Ż postanowieniem Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskie] z dnia 19 lutego 2014 r' w spraw]e zaŻądzenia wyboróW posłów do
Padamentu Europejskiego (02.U. poz. 231)

zarządzań, co następ|lje:

s'l. 1' Wyznaczam na obszaŻe Gmjny czechowjce-Dziedzice rniejsca pŻeznaczone na bezpłatne
Umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i p]akatów wszystkich kornitetów Wyborczych
w Wyborach posłów do Par|amentu Europejskiego' zarządzonych na dzień 25 maja 2014 l '

2. Wykaz miejsc' o których mowa w ust' 1' Żawiera załącznik do niniejszego zarządzenia'

s 2. Plakaty wyborcze naleŹy umieszczać w taki sposób aby można je było LJŚL']nąĆ bez powodowania
sŻkód.

s 3 Plakaty Wyborcze nieusun]ęte przeŻ zobowiązanych do tego pełnomocników wyborcŻych
w terrninie 30 dni po dniu wyborów zostaną ust]nięte na koszt obowiąŻanych'

s 4' zarządzenie podlega podanlu do Wiadomości publicznej poprzez Wylvieszenie jego treści w
siedŻibie Użędu Miejskiego w cŻechow]cach-Dziedzicach oraz zamieszczenie na stronach BluletynU
I nforrnacji Publicznel.

s 5. Wykonanie zaŻądzenia powieęam Dyrektolowi l'4le]skiego Domu Kultury w czechowicach_
Dzledzicach' NacŻelnikow] Wydzialu lnwestycji i zaęąd! Drogami oraz softysom Bronowa, Ligoty
] zabŻega'

s 6. Nadzór nad Wykonaniem zarządzenia powierŻam sekretarzowi Miasta'

s 7. ZaŻądzenie wcl_odziw zycie z dn em podjęcia
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do Żażądzenia Nr 33/14
Buńistża czechowic_DziedŻic
z dnia 7 marca 201ł r'

WYKAZ MlEJsc PMEzNAczoNYcH NA BEzPŁATNE uMtEszczANlE uRzĘDowYcH
oBWlEszczEŃ WYBoRczYcH l PLAKATÓw wszYsTKlcH KoMlTETÓW WYboRczYcH

l' ]\,4iasto czechowice-DŻiedzice - słupy ogłoszeniowe administrowane przez Urząd N4]e]ski
w Czechowicach'Dziedzicach i N4iejski Dom Ku tury w Czechowlcach-Dziedzlcach:l) ul' A.Asnyka - obok stacji paliw (słup okrągły)

2) Ul' |' Łukasiewjcza - Śklzyżowanie z u . Łukową (s|up okrągły)
3) Ul Ks J N'BarabaŚza - obok sklepu os]edlowego (słup okrąg|y)
4) ul' LegionóW - skżyżowanre Ż ul' Hr' Renarda (słt]p okrągły)
5) Ul LegionóW_ skżyżowanie Ż u|' L'Waryńskiego (słup okrągły)
6) ul LegionóW_obok kościoła pw NMP WspomoŻen]a Wiernych (słup okrągły)
7) ul. Legionów - skIŻ yŹowanle z ul' JlJnacką (słup czworoboczny)
8) u . L]powska _ obok pętli autobusowej (słup cŻworoboczny)
9) u. M.Konopnick]e] _ sklzyżowanie z !]. Targową (słup okrągły)
10) ul' Nad W]słą - obok pętli autobusowej (s]up okrągły)
11) ul' Niepodiegłości _ skżyżowanie z L] ' A'M ckiew]cza (Śłup okrągły)
12) Ul' N epodległości_ skrzyżowanie z u]' B Prusa (słup czworobocżny)
13) Ul N epodleg]ości- obok p|acu auiobr.]sowego (słUp okrągły)
14) Ul' szko na _ skrzyżowanie z ul' s'Wyspiańsk]ego (słup okrągły)
15) Ll szko ra - obol oawilo.1L hand oweoo (sJLo ok.ągły)
'l6) _l' s Żerorrsk ego - obok parkL 'słuo;zworoboc71i)'ll' sołectwo BronóW - tablica ogłoszeniowa administrowana pżez sdtysa Bronowa
1) _l' A czyża s<ęyzowar e z ul' Międzyęec\ą

lll. solech]'r'o Llgota - tab ice ogłoszeniowe administrowane przez sołtysa Ligoty:
1) ul' Bie]ska - obok Zespoł! szkół
2) ul. Jaworowa
3) ul' Koło

lV. sołechr'r'o zabrŻeg _ tab ice ogłoszeniowe administrowane prŻez sołtyŚa zabrzega:
1) ul. ft4]liardowlcka - obok dworca PKP
2) ul' L'Waryńskiego - sklzyżowanie z ul' Do zapory'
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