
Zarządzenie Nr 74.2019 

Wójta Gminy Komprachcice 

z dnia 29 sierpnia 2019 r. 

w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Komprachcice miejsc przeznaczonych 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. z 2019 r., poz. 684), w związku z 

postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów 

do sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U z 2019 r., poz. 1506) zarządzam, 

co następuje: 

§ 1. 

Miejscami przeznaczonymi na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów 

wyborczych są sołeckie tablice informacyjne umieszczone w poszczególnych miejscowościach Gminy 

Komprachcice. 

§ 2. 

1. Miejscami, w których komitety wyborcze mogą bezpłatnie zamontować lub ustawić tymczasowe urządzenia 

przeznaczone do zamieszczania plakatów swoich kandydatów są: 

1) Domecko – przy „Starej Remizie” skrzyżowanie  ulic Opolska/Dworska; 

2) Dziekaństwo – przed Domem Spotkań na działce nr 202 km. 1; 

3) Komprachcice – parking przed kościołem na działce nr 615/5 km.3 oraz za przystankiem MZK na działce nr 638 

km. 3; 

4) Ochodze – boisko „Pod lasem” na działce nr 634 km. 5 ; 

5) Osiny – wjazd na ul. Bursztynową na działce nr 471/69; 

6) Polska Nowa Wieś – parking obok kościoła oraz trzy słupy ogłoszeniowe; 

7) Wawelno – obok kwiaciarni na działce nr 43 km. 3 przy skrzyżowaniu ulic Opolska/Łącząca. 

2. Montaż lub ustawienie urządzeń, o których mowa w ust. 1 należy każdorazowo uzgadniać ze stanowiskiem ds. 

gospodarki nieruchomościami w Urzędzie Gminy w Komprachcicach. 

3. Usytuowanie urządzeń w rejonie wyznaczonych miejsc, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 - 7 nie może stwarzać 

utrudnienia i zagrożenia dla użytkowników oraz uczestników ruchu drogowego.  

§ 3. 

1. Plakaty oraz urządzenia wszystkich komitetów wyborczych biorących udział w kampanii wyborczej, o których 

mowa w niniejszym zarządzeniu, należy umieszczać w taki sposób, aby można było je usunąć bez powodowania 

szkód. 

2. Plakaty oraz urządzenia nieusunięte przez podmioty biorące udział w kampanii wyborczej w terminie 30 dni 

po dniu wyborów, zostaną usunięte na koszt zobowiązanych. 

§ 4. 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Komprachcicach oraz w Biuletynie 

Informacji Publicznej Gminy Komprachcice. 

§ 5. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.  

                                                                                                                                   Wójt Gminy Komprachcice 

                                                                                                                                  /-/ Leonard Pietruszka 


