
OO-OR.0050.10<Oa2014

Zarządzenie Nr ? «A>3.. 72014
^Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie

z dnia ffA.!*Ą&Mf&<... 2014 r.

w sprawie: wyznaczenia na obszarze Miasta Siemianowic Śląskich miejsc na bezpłatne
umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

Na podstawie art. 114 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. nr 21
póz. 112 z 2011 r. z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

1. Wyznaczam na obszarze Miasta Siemianowic Śląskich następujące miejsca przeznaczone na
bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów
wyborczych:

Słupy ogłoszeniowe:
ul. Mysłowicka 2,
ul. Powstańców 22,
ul Powstańców 56,
ul. l-go Maja 20 - róg Parkowej,
ul. Śmiłowskiego 43- róg Mickiewicza,
ul. Świerczewskiego - przystanek autobusowy do Michałkowic (rondo),
ul. Świerczewskiego - Jana Pawła II (przystanek autobusowy do Katowic),
ul. Grabowa - przy ul. Klonowej,
ul. Hutnicza 6,
ul. Hutnicza 14,
ul. Stara Katowicka - równolegle do ul. Katowickiej,
ul. Katowicka - róg Leśnej,
ul. Sobieskiego - róg Hutniczej,
ul. Sobieskiego l - rondo,
ul. Sobieskiego 36,
ul. Niepodległości - Wróblewskiego,
ul. Niepodległości - obok przychodni zdrowia,
ul. Kapicy - Kopalniana (przystanek autobusowy do centrum Siemianowic),
ul. Wróblewskiego - przystanek autobusowy obok TV,
ul. Jagiełły - przystanek autobusowy,
ul. Grunwaldzka,
Al. Młodych - Kapicy,
ul. Niepodległości - przy Centrum Kultury,
ul. Orzeszkowej - Plac 11 Listopada - przystanek autobusowy do centrum Siemianowic,
ul. Oświęcimska - Plac Bohaterów Września,
ul. Kościelna - przystanek autobusowy przy PKO,
ul. Żeromskiego - Bytomska,
ul. Oświęcimska - E. Plater,
ul. Kruczkowskiego - M. Dąbrowskiej,
ul. Michałkowicka 105 -przy Urzędzie Miasta,
ul. Wiejska - przy przychodni zdrowia.



2. Za zgodą Referatu Urbanistyki i Architektury Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Miasta
Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie zezwalam na ustawienie tymczasowych własnych
urządzeń ogłoszeniowych dla celów przeprowadzenia kampanii wyborczej.

3. Nie wyrażam zgody na umieszczanie plakatów i haseł wyborczych na pozostałych obiektach
i urządzeniach stanowiących mienie Gminy.

4. Pozostałe miejsca do plakatowania na terenie miasta należy uzgadniać z właścicielami terenów
lub obiektów budowlanych.

5. Plakaty i hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe ustawione w celu prowadzenia
kampanii wyborczej pełnomocnicy komitetów wyborczych zobowiązani są usunąć w terminie
30 dni po dniu wyborów.

6. W przypadku nie stosowania się do powyższych zasad będą miały zastosowanie przepisy art.
110 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. nr 21 póz. 112 z 2011 r. z
późn. zm.)

7. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta oraz Naczelnikowi
Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Miasta.

8. Traci moc zarządzenie nr 448/2011 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia
22 września 2011 r. w sprawie: wyznaczenia na obszarze Miasta Siemianowic Śląskich miejsc
na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów
wyborczych.

9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do wiadomości publicznej
poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta oraz umieszczenie w Biuletynie
Informacji Publicznej.

PRĘ 7,

-.orawdzono pod względem

/ Damian JJaromin


