
OBWIESZCZENIE 

BURMISTRZA  LEWINA  BRZESKIEGO 

z dnia  16 lutego 2015r. 

 

w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych 
obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów  wyborczych 

 
 
 

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112  z późn. 

zm.) oraz zarządzenia Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 7 marca 2014r. w sprawie wykazu miejsc 

przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów 

wyborczych podaje się do publicznej wiadomości wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie 

urzędowych obwieszczeń wyborczych, plakatów komitetów wyborczych oraz ustawienie urządzeń tymczasowych 

przez komitety wyborcze na umieszczanie swoich plakatów na terenie Gminy Lewin Brzeski :  

 

 1. Na terenie miasta Lewin Brzeski miejscami przeznaczonymi na bezpłatne umieszczanie urzędowych 
obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych są tablice i słup zlokalizowane przy następujących  
ulicach : 

1) na ścianie budynku – skrzyżowanie ulic Rynek – Świerczewskiego „pod arkadami”, 
2) na ścianie budynku przy skrzyżowaniu ulic Kościuszki / Konopnickiej, 

3) wolnostojąca (słup) przy ul. Kościuszki 53, 

4) wolnostojąca na Osiedlu Zatorze przy placu zabaw ul. Leśna, 
5) wolnostojąca na skrzyżowaniu ulic Moniuszki / Mickiewicza (obok terenu Publicznej Szkoły  

          Podstawowej), 
6) wolnostojąca na skrzyżowaniu ulic Powstańców Śl.(Narutowicza ( obok Publicznego Przedszkola Nr 2), 
7) wolnostojąca przy ul. Kościuszki (obok placu targowego). 

 

2.   Na ustawienie urządzeń (tymczasowych) przez komitety wyborcze we własnym zakresie, na których komitet 

wyborczy będzie zamieszczał plakaty swoich kandydatów wyznacza się teren trawnika w południowo-zachodniej 

części Rynku obok budynku Urzędu Miejskiego. Umieszczenie urządzenia może nastąpić tylko za wskazaniem przez 

Urząd Miejski. 

 

3. W Sołectwach gminy Lewin Brzeski miejscami na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych  
i plakatów komitetów wyborczych są tablice informacyjne w miejscowościach : Błażejowice, Borkowice, Buszyce, 
Chróścina, Golczowice, ,Jasiona, Kantorowice, Leśniczówka, Łosiów, Mikolin, Nowa Wieś Mała, Oldrzyszowice, 
Przecza,  Ptakowice, Różyna, Sarny Małe, Skorogoszcz, Stroszowice, Strzelniki, Wronów. 

 

4.  Umieszczanie plakatów lub haseł wyborczych w innych miejscach niż wyżej wymienione wymaga uzgodnienia 
z właścicielem lub zarządca nieruchomości. 
 

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

 

6.  Plakaty i hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe ustawione w celu prowadzenia kampanii wyborczej 

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

 

7.  W przypadku nie stosowania się do powyższych zasad będą miały zastosowanie przepisy art.110 § 7 ustawy  

z dnia 05 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.112 z późn. zm.). 

 

 

          B u r m i s t r z 
                     /-/ Artur  Kotara 

 

 

 

 

 


