
ZARZĄDZENIE NR 91/2019
BURMISTRZA KRAPKOWIC

z dnia 7 marca 2019 r.

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń 
wyborczych i plakatów wyborczych

Na podstawie art.114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 754) 
w związku z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 lutego 2019 r.  o zarządzeniu wyborów 
posłów do Parlamentu Europejskiego ( Dz.U. z 2019 r. poz.365) zarządzam co następuje:

§ 1. Zarządzam na  obszarze Gminy Krapkowice miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych 
obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego, 
zarządzonymi na dzień 26 maja 2019 r. określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego, Sportu i Turystyki.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu oraz  
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

 

Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura

Id: 6852EEDD-29DF-4C61-A5FB-FD8BED83043C. Przyjęty Strona 1



Załącznik do Zarządzenia nr 91/2019 
Burmistrza Krapkowic 
z dnia 7 marca 2019 r.  

 

Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych 
i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami  do Parlamentu Europejskiego, 

zarządzonymi na dzień 26 maja 2019 r. 

 

1.  Tablice  ogłoszeniowe: 

1) Krapkowice, ul. Chrobrego, 

2) Krapkowice, ul. Mickiewicza. 

2.  Słupy ogłoszeniowe: 

1) Krapkowice, ul. Głowackiego, 

2) Krapkowice, os. 1000-lecia, 

3) Krapkowice, ul. Opolska, 

4) Krapkowice, przy skrzyżowaniu ul. Opolskiej i Kolejowej, 

5) Krapkowice, ul. Prudnicka, 

6) Krapkowice, przy skrzyżowaniu ul. Kozielskiej i Sądowej, 

7) Krapkowice, ul. Wolności, 

8) Krapkowice, Wyzwolenia, 

9) Krapkowice, ul. 3 Maja, 

10) Krapkowice, osiedle XXX-lecia, 

11) Krapkowice, ul. Damrota, 

12) Krapkowice, ul. Ks. Duszy, 

13) Krapkowice, ul. Ks. Koziołka (obok Placu Eichendorffa) 

14) Krapkowice, ul. Ks. Koziołka, 

15) Krapkowice, ul. Krasickiego, 

16) Krapkowice, ul. Kilińskiego, 

17) Dąbrówka Górna, przy  skrzyżowaniu ul. Opolskiej i Prószkowskiej, 

18) Gwoździce, ul. Opolska, 

19) Kórnica, przy skrzyżowaniu ul. Szkolnej i Głównej, 

20) Nowy Dwór Prudnicki, przy drodze wojewódzkiej nr 416, 

21) Pietna, przy skrzyżowaniu ul. Krapkowickiej i Łąkowej, 

22) Steblów, ul. Prudnicka, 
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23) Steblów, ul. Szkolna, 

24)  Ściborowice, przy  skrzyżowaniu ul. Polnej i Dębowej, 

25) Żywocice, przy  skrzyżowaniu ul. Kozielskiej i Krapkowickiej, 

26) Żywocice, ul. Łąkowa. 

Komitety Wyborcze zainteresowane bezpłatnym umieszczaniem swoich plakatów wyborczych  
proszone są o kontakt telefoniczny z administratorem ww. słupów i tablic ogłoszeniowych, 
tj. Zakładem Gospodarki  Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.  o. w Krapkowicach,  
47-300 Krapkowice, ul. Rybacka 9 – pod  numerem telefonu: 77 466 18 88,77 44 664 188  
lub 602 705 050 
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UZASADNIENIE 

Zgodnie z art.114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.- Kodeks wyborczy - wójt niezwłocznie po 
rozpoczęciu kampanii wyborczej zapewni na obszarze  gminy  odpowiednią  liczbę  miejsc  
przeznaczonych  na  bezpłatne umieszczanie  urzędowych  obwieszczeń  wyborczych  i plakatów  
wszystkich komitetów wyborczych oraz poda wykaz tych miejsc do publicznej wiadomości w sposób 
zwyczajowo przyjęty oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Liczba miejsc wyznaczonych 
niniejszym zarządzeniem umożliwia organom przeprowadzającym wybory przekazywanie do 
publicznej wiadomości urzędowych obwieszczeń wyborczych, a komitetom wyborczym prowadzenie 
kampanii wyborczej poprzez możliwość nieodpłatnego wywieszania plakatów promujących 
kandydatów ubiegających się o wybór do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad 
dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Usytuowanie tych 
miejsc zapewni możliwość zapoznania się z publikowanymi informacjami jak najszerszej grupie 
wyborców. 

Z tych względów wydanie zarządzenia wypełnia dyspozycję przepisu cytowanego na wstępnie i jest 
zasadne. 

 

Sporządziła: Sandra Sobota 
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