
ZARZĄDZENIE NR VIII/62/2019
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE

z dnia 21 marca 2019 r.

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych 
obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach posłów do 

Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Na podstawie art. 114, ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 754 ze zm.), postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2019 r. 
w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. poz. 365).

zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wyznacza się na obszarze Miasta Orzesze miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie 
urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.

2. Wykaz miejsc stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Orzesze.

§ 3. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. 
poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Orzesze oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Burmistrz Miasta 
Orzesze

inż. Mirosław Blaski
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Załącznik do zarządzenia Nr VIII/62/2019

Burmistrza Miasta Orzesze

z dnia 21 marca 2019 r.

Wykaz miejsc na obszarze Miasta Orzesze przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie 
urzędowych obwieszczeń i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach posłów do 

Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

I.  Miejsca na obszarze Miasta Orzesze przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych 
obwieszczeń wyborczych:

Słupy ogłoszeniowe

1. Orzesze – Centrum, ul.Rynek 1 (obok MOK)

2. Orzesze – Woszczyce, ul.Klonowa 1

Tablice ogłoszeniowe 

1. Orzesze – Centrum, przy budynku Urzędu Miejskiego

2. Orzesze – Gardawice, ul.Zbożowa (przy skrzyżowaniu z ul.Katowicką)

3. Orzesze – Jaśkowice, ul.Wolności (przy kościele)

4. Orzesze – Jaśkowice, ul. Fabryczna (przy sali widowiskowej)

5. Orzesze – Królówka, ul.Pisarka (przy sklepie)

6. Orzesze – Mościska, skrzyżowanie ul.B.Chrobrego z ul.Modrzewiową (przy SP)

7. Orzesze – Zawada, ul.Krasickiego (przy kościele)

8. Orzesze – Zawiść, ul.Mikołowska (przy posesji nr 205)

9. Orzesze – Zazdrość, ul.Żorska (przy posesji nr 99)

10. Orzesze – Zgoń, ul.Kobiórska (przy skrzyżowaniu z ul.Akacjową).

II.  Miejsca na obszarze Miasta Orzesze przeznaczone na bezpłatne umieszczanie plakatów 
wszystkich komitetów wyborczych:

Słupy ogłoszeniowe

1. Orzesze – Centrum (obok MOK)

2. Orzesze – Gardawice ul.Mleczna (obok budynku przedszkola)

3. Orzesze – Woszczyce ul.Klonowa 1

Tablice ogłoszeniowe 

1. Orzesze – Centrum:

- ul.Rybnicka (naprzeciw dworca PKP Orzesze Miasto)

- ul.Pocztowa (naprzeciw posesji ul.Gliwicka 42a)

2. Orzesze – Gardawice:

- skrzyżowanie ul.Katowickiej z ul.Wojska Polskiego

- ul.Katowicka (przy OSP)

- ul.Zbożowa (przy skrzyżowaniu z ul.Katowicką)

3. Orzesze – Zawada:

- ul.Ściegiennego (przy posesji nr 1c)
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- ul.Graniczna (przy skrzyżowaniu z ul.Urbasówka)

- ul.Urbasówka (przy skrzyżowaniu z ul.Graniczną)

- ul.Krasickiego (przy kościele)

- ul.Szkolna (przy SP)

- ul.Szkolna (przy skrzyżowaniu z ul.Wyzwolenia)

- ul.Blandyny (przy skrzyżowaniu z ul.Słowackiego)

4. Orzesze – Zawiść:

- ul.Pszczyńska (przy posesji nr 21)

- ul.Pszczyńska (przy przystanku)

5. Orzesze – Zazdrość

- ul.Cicha (przy skrzyżowaniu z ul.Żorską)
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