
Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wybo.czy [Dz.U. z 2018r.,
poz'?54 ze zm') w Niązku fzarządzenien Nr 3/2019 Wojewody Kujawsko.Pohorskiego f dnia 3
sty.znia 2 019i w sp.awie uybo.ów uzupełniających do Rady Miejskiej w cniewkowie iDz, Urz' Woj'
K!)'Pom. z 2079|',pof. 2) zAtządza się, co następuje;

s 1 wyfhaĆfa się mieFca pżeznaczonenabezpłatne umleŚfĆfanie:

1] uru ę d owych o bw iesfĆfe ń wybo rĆfyĆh,
2] plakatów wszystkich komitelów \łTborczych'

s 2' Wykaz mieFcpżeznaczonych na|

1] bezpłahe umieszczanie urzędowych obwieŚŹĆfeń wyborczych stanowi załącznik nr1 do

2] bezpłatne uniesf9anie plakatówwsfystkich komitetówwyborczych stanowizalącznik n.2 do

s3'BezpłatneunieszczanieuPędowychobwieszczeńnater€.iebudynkówwskazanychwniniejŚfynr
f arf ądf ehlu Ódb,M się w porozumi€niu z jego adninlŚtratorem.

s 4' PIakaty konitetów WyborĆfyĆh należy uhieszczać|
1) wsposób umożliwjający ich usunięcie bez powodowania szkód,
2] w .ównych częścia ch Ężnaczo nych niejsc o dp owj adających i lorazowi ich p owićrz chni:

a] 7,5 n, podzielolej pżez liczbę wszystkich kon'tetów Wyborczych (wiary netalowe i z
vo.zywa ŚftuĆfnego]'

b) 45 m, podfjelo.ej przez liĆzbę wszystkich komitetów wyborczych (wiary drewnhne)'

zaffądzenie Nt g/2o19

Burmist.za Gniewkowa

r dnia 9 stycznia 2019 r

w sprawie wżnaczenia hieiŚc przeznaeonych na befplatne umieszczanie uEędou?ch
obwiesz.zeń wybor.zycb i plakatów wsżyŚtki.h komitetów $yhorczyó'

6 5' P|akaty,baga i inne materialy Wyborcze lub unądzenia ustawione w celu p.oMdzenia agitaĆ]i
wybo.czej pełnonocnicy wyborczy komitetów wybo.czych obowiąfani Śą usunąćw terninie 30
dni po dniu wyborów W p.zypadku nieusunięcia ich pżeż fobowiązanych zostaną one Usunięte

56 'Wykazymiejsc ,októrychnowaw52i53 podajes iędowiadonościpubl icznej

w sposób ̂ lYczajowo przyjęty oraz w BiuleĘTie ]nfo.macji PubllĘnej.

6 7' zaŹądzenie podlega ogłoŚfeniu w spoŚób zwyczajowo pżyjęr'.

s 8' zauądze.ie w.hodziw żyĆie zd.iem podpjsania'



załącznik N. 1 do zażądzenia Nr 8 /2019
BurniŚtrza cnie1'kowa f dnia 9 stycznia 2019.'

wykaz tiejscprueunacfonyĆh nabezp}atne uhieŚżĆżanie urżędowych obwieszczeń
sybor.zych w Gminie Cniewkowo

I l.Gablota oBłoszeń pży ośrodku zdrowia (ul'Dworcowa 8] '
2.Budynek Miejsko-cńinnego ośrodka KuItury 5port! i Rekreacji

3.BudynekUSc (ul Dwo.cowa 17)
4.Gablota ogłoyeń pŹed UŹędem Miejskim (u'17stycznia 11]
5 Budynek szkoły fawodowej (ul,Powstańców Wlkp 5 ]
6,Budylek samorf ądowego PŹedszkola (u1 st'Moniusf ki 2]
7'BudynekA i B szkoly PodstawowejNr 1{ul'Toruńska 40, u|'Dworcowa 11.

f
3

5

2'B!dvnek szkotv PodstawÓwei
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2.Budynek Srkotv Podstawowei
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2.Budynek Szkoty Podstawowei
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2.Budynek szkoly Podstawowej
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załąąnik fi 2 do za|fądfenia Ń 8.. / 2079
BumistŹa cniewkowa z dni6 9 s|ycznia 2aI9t,

wykaz n|e'sc pĘedaczonych na bezpłatne umieśfcfan|e Plakatów wŚżystkich
komitetów łaborcżych g Gbinie Gri.wkowo

Pżybliżona powieżcbn'a

1 1.wiata auto b uŚowa ul' Ki li ń ski€go
t3 srt.)

2. Wiata autobusowa ul.Trruńska
(2 szr.)

ul'Inowroctawsl.Ź [2 Śf t']

4. Wiata autobusowa ul.Piasta [2

2
4 araautobusoM {l szLl
5 abautobuśowa 12 szLl
6
t0 ata autobusowa (2 szt l
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