
ZARZĄDZENIE NR 15/2014 

WÓJTA GMINY JANOWICE WIELKIE 

z dnia 11 marca 2014 r. 

w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Janowice Wielkie miejsc przeznaczonych  

na bezpłatne umieszczenie obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych  

w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 25 maja 2014  r. 
 

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 112) zarządza 

się, co następuje: 

§ 1 

W związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 25 maja 2014 r. wyznaczam na 

terenie Gminy Janowice Wielkie: 

I. miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie plakatów komitetów wyborczych oraz na 

umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych w związku z wyborami w miarę miejsca:                 
       Janowice Wielkie: 

        1)tablica ogłoszeniowa na skrzyżowaniu ul.1-go Maja i  ul.  Kolejowej, 

        2)tablica ogłoszeniowa przy posesji ul. Świerczewskiego 10, 

        3)tablica ogłoszeniowa przy posesji ul.1-go Maja 34, 

        4)tablica ogłoszeniowa przy ul. Leśnej k. mostu, 

        5) tablica ogłoszeniowa na skrzyżowaniu ul. Kolejowej i  ul. W. Polskiego, 

        6)tablica ogłoszeń pry ul. 1 Maja 18 

        Radomierz: 
         1)tablica ogłoszeniowa przy posesji nr  7, 

         2)tablica ogłoszeniowa przy posesji nr 73, 

         3)tablica ogłoszeniowa przy posesji nr 90. 

        Komarno: 

         1)tablica ogłoszeniowa przy przystanku MZK w pobliżu posesji  nr 8, 

         2)tablica ogłoszeniowa przy przystanku MZK w pobliżu posesji  nr 69, 

         3)tablica ogłoszeniowa w pobliżu posesji nr 150. 

        Trzcińsko: 

         1)tablica ogłoszeniowa w pobliżu posesji nr 14, 

         2)tablica ogłoszeniowa w pobliżu nr 80. 

II. miejsce na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych w związku z wyborami                        

oraz możliwością bezpłatnego umieszczania plakatów komitetów wyborczych w miarę wolnego miejsca: 

Janowice Wielkie: 

1)tablica ogłoszeniowa na skrzyżowaniu ul.1-go Maja i  ul. W. Polskiego. 

Radomierz: 

          1)tablica ogłoszeniowa przy Wieży Widokowej – posesji nr 60a. 

Komarno: 

          1)tablica ogłoszeniowa przy kościele pw. Św. Józefa / k. sklepu. 

         Trzcińsko: 

          1)tablica ogłoszeniowa w pobliżu Klubu –posesji nr 71. 

         Miedzianka: 

          1)tablica ogłoszeniowa przy przystanku, w pobliżu posesji nr 57. 

         Mniszków: 

          1) tablica ogłoszeniowa naprzeciw posesji nr 6. 

III. miejsce do umieszczania wyłącznie urzędowych obwieszczeń wyborczych w związku z wyborami: 

Janowice Wielkie:  

1)tablica ogłoszeniowa na parterze budynku Urzędu Gminy, ul. Kolejowa 2. 

 

§ 2 

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 

oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

WÓJT GMINY JANOWICE WIELKIE 

                 /-/Kamil Kowalski 


