Zarządzenie nr 4/IV/20
Burmistrza Ustrzyk Dolnych
z dnia 4 czerwca 2020 r.
W sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych
obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz podania wykazu tych
miejsc do publicznej wiadomości.
Zgodnie z art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U.
z 2019 r. poz. 684 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku
z postanowieniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca
2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.
U. poz. 988) zarządzam, co następuje:
§1
Wyznaczam na terenie miasta Ustrzyki Dolne, jako miejsca przeznaczone do
bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów
komitetów wyborczych, wskazane i oznakowane napisem „WYBORY” tablice
ogłoszeniowe na terenie miasta Ustrzyki Dolne oraz tablice ogłoszeniowe
w poszczególnych miejscowościach, będące własnością Gminy.
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§2
Wyznaczone tablice ogłoszeniowe są ogólnodostępne
są w Ustrzykach Dolnych przy ulicach:
Fabryczna obok „Młyna”,
29 Listopada naprzeciw sklepu „Siódemka”,
29 Listopada obok SP nr 1,
Jana Pawła II przy skrzyżowaniu z ul. 1 Maja,
PCK przy skrzyżowaniu z ul. Jana III Sobieskiego,
Stefana Batorego obok sklepu spożywczego,
Witolda Gombrowicza obok Kościoła.

i
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2. na wsiach: obok przystanków PKS, przy sklepach i świetlicach wiejskich.
§3
Plakaty i hasła wyborcze należy umieszczać w taki sposób, aby można je było
usunąć bez powodowania szkód.
§4
Plakaty i hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe nieusunięte przez
zobowiązanych do tego pełnomocników wyborczych w terminie 30 dni po dniu
wyborów zostaną usunięte na koszt obowiązanych.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w BIP
i w sposób zwyczajowo przyjęty.
Burmistrz
(-)
Bartosz Romowicz
(podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

