ZARZĄDZENIE NR 285/2018
BURMISTRZA NOWEGO
z dnia 21 sierpnia 2018 roku
w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń
wyborczych i plakatów komitetów wyborczych związanych z wyborami do rad gmin, rad
powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy, oraz wyborów wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na 21 października 2018 r.
Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r.
poz. 754 z późn. zm.)1 w związku z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14
sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików
województw
i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast ( Dz. U. z 2018 r. poz.1561)
zarządza się co następuje :
§ 1. Na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów
komitetów wyborczych związanych z wyborami do rad gmin, rad powiatów, i sejmików
województw, oraz wyborów wójtów, burmistrzów, i prezydentów miast zarządzonych na 21
października 2018 r. wyznacza się wszystkie gminne tablice ogłoszeniowe w sołectwach oraz
słupy ogłoszeniowe na obszarze miasta Nowego zlokalizowane: Plac św. Rocha przy ul
Bydgoskiej, ul. Tczewska przy sklepie PEPCO , Osiedle Nadwiślańskie II przy bloku nr 3.
§ 2. Urzędowe obwieszczenia wyborcze i plakaty komitetów wyborczych należy
umieszczać w taki sposób, by można je było usunąć bez powodowania szkód.
§ 3. Plakaty, hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe ustawione w celu prowadzenia
agitacji wyborczej pełnomocnicy wyborczy obowiązani są usunąć w terminie 30 dni po dniu
wyborów. W przypadku nieusunięcia ich przez obowiązanych zostaną one usunięte na ich
koszt.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie
Informacji Publicznej, na tablicach ogłoszeń w sołectwach i w Urzędzie Gminy.
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Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 i 1349

