
ZARZĄDZENIE Nr 181/2018 

BURMISTRZA MIASTA I GMINY STASZÓW 

Z DNIA 23 SIERPNIA 2018 R.  

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych 

obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, 

sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, 

burmistrzów i prezydentów miast wyznaczonych na dzień 21 października 2018 r.  

 

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks Wyborczy (Dz. U.  

z 2018 r., poz. 754 z późn. zm.) zarządzam co następuje: 

§ 1 

Wyznaczam miejsca na terenie Miasta i Gminy Staszów, w których można umieszczać 

bezpłatnie urzędowe obwieszczenia i plakaty komitetów wyborczych w wyborach do rad 

gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów 

wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wyznaczonych na dzień 21 października 2018 r. 

stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia. 

§ 2 

Zobowiązuję umieszczających urzędowe obwieszczenia i plakaty do ich umieszczania w taki 

sposób, aby umożliwić szybkie ich usunięcie bez dokonania zniszczeń miejsc na których były 

umieszczone. 

§ 4 

Podanie Zarządzenia do publicznej wiadomości nastąpi poprzez umieszczenie jego treści: 

1. na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy Staszów 

2. w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bipstaszow.pl ) 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.  

 

 

       Burmistrz Miasta i Gminy Staszów 

        /-/ Leszek Kopeć 

 

 

 

 

 

http://www.bipstaszow.wrota-swietokrzyskie.pl/


Załącznik nr 1 
do Zarządzenia nr 181/2018  

Burmistrza Miasta i Gminy Staszów 
z dnia 23 sierpnia 2018 roku. 

 

Wykaz miejsc na terenie Gminy Staszów przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie 

obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, 

sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, 

burmistrzów i prezydentów miast wyznaczonych na dzień 21 października 2018 r. 

 

I. Miasto Staszów 

1. Tablice, słupy ogłoszeniowe: 

1. ul. Jana Pawła II – tablice ogłoszeniowe 2 szt. 

2. ul. Krakowska - tablice ogłoszeniowe 2 szt. 

3. ul. Adama Mickiewicza - tablice ogłoszeniowe 2 szt. 

4. ul. Jana Kilińskiego - tablica ogłoszeniowa 1 szt. 

5. ul. Konstytucji 3 -go Maja - tablica ogłoszeniowa 1 szt. 

6. ul. Legionów Polskich - tablice ogłoszeniowe 2 szt. 

7. ul. Marii Curie Skłodowskiej - tablica ogłoszeniowa 1 szt. 

8. ul. 11-go Listopada - tablica ogłoszeniowa 1 szt., słup ogłoszeniowy 2 szt. 

9. ul. Hugo Kołłątaja - tablica ogłoszeniowa 1 szt. 

10. ul. Komisji Edukacji Narodowej - tablica ogłoszeniowa 1 szt. 

11. ul. Marii Dąbrowskiej - tablica ogłoszeniowa 1 szt. 

12. ul. Jałowcowa - tablica ogłoszeniowa 1 szt. 

13. ul. Pocieszka - tablica ogłoszeniowa 1 szt. 

14. ul. Opatowska – słup ogłoszeniowy 1 szt.  

15. ul. Sudecka – słup ogłoszeniowy 1 szt. 

16. ul. Łącznik – słup ogłoszeniowy 1 szt.  

 

II. Sołectwa w Gminie Staszów 

1. Tablice ogłoszeniowe ustawione w następujących sołectwach: 

Czajków Płn., Czajków Płd., Czernica, Dobra, Gaj Koniemłocki, Grzybów, Jasień, Kopanina, 

Koniemłoty, Kurozwęki, Krzywołęcz, Krzczonowice, Lenartowice, Łaziska, Łukawica, 

Mostki, Niemścice, Oględów, Poddębowiec, Podmaleniec, Ponik, Sielec, Smerdyna, 

Stefanówek, Sztombergi, Wiązownica Duża, Wiązownica-Kol., Wiązownica Mała, 

Wiśniowa, Wiśniowa Poduchowna, Wola Osowa, Wola Wiśniowska, Wólka Żabna, Zagrody, 

Ziemblice. 


