ZARZĄDZENIE Nr 179 /2019

BURMISTRZA OPOCZNA
z dnia 12 września 2019 r.
w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Opoczno miejsc przeznaczonych na bezpłatne
umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w
wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy ( Dz. U. z
2019 r. poz. 684} zarządzam, co następuje:

§ 1. Wyznacza się miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń
wyborczych i plakatów komitetów wyborczych, zgodnie z

załącznikiem

do niniejszego

zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie

wiadomości
publikację

wchodzi w

życie

z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej

poprzez wywieszenie na tablicy

ogłoszeń Urzędu

Miejskiego w Opocznie oraz

w Biuletynie Informacji Publicznej.
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Załącznik

do

Zarządzen i a

Nr 179./2019 Burmistrza
Opoczna z dnia 12 września 2019 r.

WYKAZ

miejsc na terenie miasta Opoczno przeznaczonych do
urzędowych obwieszczeń

1.

Słupy ogłoszeniowe

•

przy ul. Kolberga

•
•
•
•
•
•
•
•

przy ul. Hubala

bezpłatnego

umieszczania

wyborczych oraz plakatów komitetów wyborczych

na terenie miasta Opoczno:

przy skrzyżowaniu ulic Partyzantów i Świerkowej
przy

skrzyżowaniu

ulic Biernackiego i Partyzantów

przy

skrzyżowaniu

ulic Westerplatte i Partyzantów

przy

skrzyżowaniu

ulic Westerplatte i Wys zyń s kiego

przy skrzyżowaniu ulic Westerplatte i Ko ssaka
przy

skrzyżowaniu

przy

skrzyżowaniu

ulic Piotrkowskiej i Kopernika
ulic Akacjowej i Lipowej

•
•
•
•
•

przy ul. Piotrkowskiej

•
•
•
•
•

przy Pl. Kościuszki

przy ul. Dworcowej
przy

skrzyżowaniu

ulic Staszica i Szkoln ej

przy

skrzyżowaniu

ulic

przy ul. M .C.

Kościelnej

i Szew skiej

Skłodowskiej

przy ul. Kuligowskiej
przy ul. Partyzantów
przy Al.
przy

Dąbrówki

skrzyżowaniu

ulic Krasickiego i

Dłu g iej

2. Tablice ogłoszeń przy ul. Akacjowej i Staromi ejskiej
3. Tablice

ogłoszeń

w poszczególnych sołe ctwach Gminy Opoczno

Z

upoważn~U~
A.~JKacprzak
Zastępca

Burmistrza

