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Zarządzenie Nr .$..~f..l2015
Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie

z dnia .1$:.4p. t-.t;?:.; .. 2015 r.

w sprawie: wyznaczenia na obszarze Miasta Siemianowice Śląskie mIeJsc na bezpłatne
umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych oraz plakatów podmiotów
uprawnionych do udziału w referendum w trakcie kampanii, w zarządzonym na dzień
6 września 2015r. ogólnokrajowym referendum.

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003r. O referendum
ogólnokrajowym U.t. Dz. U. z 2015r. Poz. 318), w związku z art. 114 Ustawy z dnia 5 stycznia
2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. nr 21 poz. 112 z 2011 r. z późno zm.) oraz postanowieniem
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015r. o zarządzeniu ogólnokrajowego
referendum (Dz. U. z 2015r. poz. 852

1. Wyznaczam na obszarze Miasta Siemianowice Śląskie następujące miejsca przeznaczone na
bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych oraz plakatów podmiotów
uprawnionych do udziału w referendum w trakcie kampanii, w zarządzonym na dzień
6 września 2015r. ogólnokrajowym referendum.

Słupy ogłoszeniowe:
- ul. Mysłowicka 2,

ul. Powstańców 22,
ul Powstańców 56,
ul. l-go Maja koło kiosku naprzeciw Szpitala Miejskiego,
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 mijanki tramwajowej,
ul. Katowicka - róg Leśnej,
ul. Sobieskiego - róg Hutniczej,
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 lOS - przy Urzędzie Miasta,
- ul. Wiejska - przy przychodni zdrowia.

3. Traci moc zarządzenie nr 1869/2014 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia
21 marca 2014 r. w sprawie: wyznaczenia na obszarze Miasta Siemianowic Śląskich miejsc na
bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów
wyborczych.

4. 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.

N lI'
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Art. 109.
§ 1. Materiałem wyborczym jest każdy pochodzący od komitetu wyborczego upu-

bliczniony i utrwalony przekaz informacji mający związek z zarządzonymi
wyborami.

§ 2. Materiały wyborcze powinny zawierać wyraźne oznaczenie komitetu wybor-
czego, od którego pochodzą.

§ 3. Materiały wyborcze podlegają ochronie prawnej.

Art. 110.
§ 1. Na ścianach budynków, przystankach komunikacji publicznej, tablicach i słu-

pach ogłoszeniowych, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych,
telekomunikacyjnych i innych można umieszczać plakaty i hasła wyborcze wy-
łącznie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości, obiektu
albo urządzenia.

§ 2. przy ustawianiu własnych urządzeń ogłoszeniowych w celu prowadzenia kam-
panii wyborczej należy stosować obowiązujące przepisy porządkowe. Przepis
art. 109 stosuje się odpowiednio.

§ 3. Plakaty i hasła wyborcze należy umieszczać w taki sposób, aby można je było
usunąć bez powodowania szkód.

§ 4. (utracił moc). 17)

§ 5. Policja lub straż gminna jest obowiązana usuwać na koszt komitetów wybor-
czych plakaty i hasła wyborcze, których sposób umieszczenia może zagrażać
życiu lub zdrowiu ludzi albo bezpieczeństwu mienia bądź bezpieczeństwu w
ruchu drogowym.

§ 6. Plakaty i hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe ustawione w celu pro-
wadzenia agitacji wyborczej pełnomocnicy wyborczy obowiązani są usunąć w
terminie 30 dni po dniu wyborów.

§ 7. Wójt postanawia o usunięciu plakatów i haseł wyborczych oraz urządzeń ogło-
szeniowych nieusuniętych przez obowiązanych do tego pełnomocników wy-
borczych w terminie, o którym mowa w § 6. Koszty usunięcia ponoszą obo-
wlązam.


