ZARZĄDZENIE NR 17.2020
BURMISTRZA TYCZYNA
z dnia 4 marca 2020 r.
w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Tyczyn miejsc przeznaczonych na bezpłatne
umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy
(Dz.U.2019.684 i 1504)
zarządzam, co następuje:
§ 1.
Wyznaczam na terenie Gminy Tyczyn następujące miejsca przeznaczone na bezpłatne
umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych w wyborach na
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku, jak
w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
1. Umieszczanie plakatów wyborczych w innych miejscach niż określone w załączniku do
niniejszego zarządzenia wymaga uzgodnienia z właścicielem lub zarządcą nieruchomości.
2. Plakaty wyborcze i obwieszczenia powinny być umieszczane w taki sposób, aby można
je było usunąć bez powodowania szkód.
3. Każdy z komitetów wyborczych może umieścić nie więcej niż jeden plakat wyborczy
w każdym z wyznaczonych miejsc wskazanych w załączniku.
4. Plakaty wyborcze w celu prowadzenia kampanii wyborczej, pełnomocnicy wyborczy
komitetów wyborczych obowiązani są usunąć w terminie 30 dni po wyborach.
W przypadku nie zastosowania się do powyższych zasad będą miały zastosowanie przepisy
art. 110 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U.2019.684 i 1504).
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Urzędnikowi Wyborczemu.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości
poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tyczynie oraz zamieszczenie
w Biuletynie Informacji Publicznej.

Załącznik do Zarządzenia Nr 17.2020
Burmistrza Tyczyna z dnia 4 marca 2020 r.

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 114 Kodeksu Wyborczego udostępniam gminne słupy
ogłoszeniowe i tablice informacyjne na urzędowe obwieszczenia oraz plakaty dla
komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku.
Lp.

Miejscowość
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Tyczyn

2.

Borek Stary

3.

Hermanowa

4.

Kielnarowa

Szczegółowa lokalizacja tablic informacyjnych i slupów
ogłoszeniowych
Słupy ogłoszeniowe:
- planty w Rynku
- parking obok sklepu „Marmax”
Tablice informacyjne:
- ul. Mickiewicza (obok przystanku koło kościoła),
- ul. Grunwaldzka (1. przy moście na potoku Hermanówka,
2. przy moście na rzece Strug),
- na skrzyżowaniu ul. Parkowej i ks. Betańskiego,
- na skrzyżowaniu ul. K. Wielkiego, ks. Betańskiego i Wodzickich,
- na skrzyżowaniu ul. K. Wielkiego, Ogrodowej i Pułanku,
- na skrzyżowaniu ul. Szopena z droga Hermanowa Pańskie Pola,
- ul. Zagrody (1. parking obok cmentarza, 2. Sklep obok dębu)
- ul. Wyzwolenia (1. skrzyżowanie ul. Armii Krajowej i Kościuszki,
2. skrzyżowanie ul. Mokra Strona i Asnyka),
- ul. Potoki.
Tablice informacyjne:
- Borek Stary Podgórze,
- obok Domu Ludowego,
- obok przystanku Borek Stary Klasztor,
- obok przystanku Borek Stary Skrzyżowanie,
- na skrzyżowaniu dróg kościół parafialny i rozlewnia wód.
Tablice informacyjne:
- obok sklepu Hermanowa Dół przy Grunwaldzie,
- obok przystanku Hermanowa Dwór,
- na skrzyżowaniu dróg Hermanowa Cmentarz,
- obok przystanku Hermanowa Szkoła,
- na skrzyżowaniu dróg do Czerwonek i Przylasku (pomnik Floriana)
- obok przystanku Hermanowa Przylasek,
- obok przystanku Hermanowa Gajówka (pętla),
- na skrzyżowaniu dróg Hermanowa Czerwonki Straszydle,
- na skrzyżowaniu dróg Hermanowa Czerwonki.
Tablice informacyjne:
- obok przystanku Kielnarowa I,
- obok Centrum Rekreacyjno-Kulturalnego,
- obok przystanku koło kościoła,
- obok przystanku Kielnarowa Obszary,
- obok sklepu Kielnarowa Obszary,
- na skrzyżowaniu dróg Kielnarowa Zagrody Most.
Burmistrz Tyczyna
Janusz Skotnicki

