
Zarządzenie Nr WG.0050.73.2015 
Wójta Gminy Ożarowice 

z dnia 31 marca 2015 roku 
 

 
w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Ożarowice miejsc przeznaczonych na bezpłatne 

umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych  
 
 
 Na podstawie art. 114  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks Wyborczy                              
(j.t. Dz. U. z 2011r., Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku                   
o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) w związku Postanowieniem 
Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 10 maja 2015r. 
 

 
Wójt Gminy Ożarowice 

zarządza 
 

§ 1 
 

Wyznaczyć na terenie Gminy Ożarowice następujące miejsca na bezpłatne umieszczanie urzędowych 
obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego 
zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku na tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach: 

 

 

Sołectwo Ilość tablic Lokalizacja tablicy ogłoszeń 

Celiny 
           2 

ul. Męczenników przy remizie OSP oraz przy posesji nr 9 

Niezdara 4 ul. Górna przy posesji nr 18,  
ul. Generała Świerczewskiego (przy sklepie), 
ul. Plac Świętego Floriana przy posesji nr 3 
ul. Źródlana przy posesji nr 3     

Ossy 
4 ul. Leśna (przy przystanku autobusowym), 

ul. Mickiewicza (przy przystanku autobusowym), 
ul. Strażacka (przy remizie OSP) 
ul. Wyzwolenia przy posesji nr 11 

Ożarowice 
10 

ul. Dworcowa 15 (na wprost Urzędu Gminy), 
ul. Kościuszki (przy cmentarzu) 
ul. Niwy (przy przystanku autobusowym), 
ul. Oparowa przy posesji nr 6 
ul. Podłączna przy posesji nr 56 
ul. Stawowa obok posesji nr 6 
ul. Przysieki przy posesji nr 8 
ul. Tarnogórska przy posesji nr 24 oraz przy Gimnazjum  
ul. Zawodą przy posesji nr 3 

Pyrzowice 5 ul. Wolności przy posesji nr 7, nr  42, nr 76 
ul. Kolejowa przy posesji nr 46, 
ul. Siedliska  (przy przystanku autobusowym) 

Tąpkowice 4 ul. Zwycięstwa przy szkole podstawowej, przy kościele, na wprost   
posesji nr 74 

ul. Generała Maczka przy posesji nr 17 

Zendek 5 ul. Główna: przy posesji nr 31c, przy kościele, sklepie GS oraz  
     przy posesji nr 204, 
ul. Strąków przy posesji nr 4 

 



§ 2 
 

Plakaty wyborcze nieusunięte przez zobowiązanych do tego pełnomocników wyborczych w terminie 
30 dni po dniu wyborów zostaną usunięte na koszt obowiązanych.  

 
§ 3 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy, sołectwach oraz Biuletynie 
Informacji Publicznej Gminy Ożarowice. 
 

§ 4 
 

Wykonanie zarządzenia powierzam Urzędnikowi wyborczemu. 
 
 

§ 5 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
          
          

          


