
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 81/2014 

Wójta Gminy Oporów 

z dnia 5 września  2014 r. 

 

w sprawie: wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie 

                    urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich  

                    komitetów wyborczych w wyborach do  rad gmin, rad powiatów, 

sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach 

wójtów, burmistrzów i prezydentów miast  

zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.  

 

 
 

                       Na podstawie art. 114 ustawy z dnia  5 stycznia 2011 r. – Kodeks 

wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze. zm.) zarządzam, co następuje: 

 

       §1.1.Wyznaczam na terenie Gminy Oporów jako miejsca przeznaczone na 

bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów 

wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin , rad powiatów, 

sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, 

burmistrzów i prezydentów miast  zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.,  

następujące miejsca: 
 

1) tablica informacyjna-  przystanek autobusowy w Oporowie, 

2) tablica informacyjna – przystanek autobusowy w Mnichu, 

3) tablica informacyjna przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Oporowie, 

4) tablica informacyjna przy świetlicy wiejskiej w Kamiennej. 

 

     §2.1.W innych miejscach niż wymienione w § 1 umieszczanie plakatów lub 

haseł wyborczych wymaga uzgodnienia z właścicielem lub zarządcą 

nieruchomości. 

     2. Plakaty i hasła wyborcze należy umieszczać w taki sposób, aby można je 

było usunąć bez powodowania szkód. 

     3. Plakaty i hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe ustawione w celu 

prowadzenia kampanii wyborczej pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych 

obowiązani są usunąć w terminie 30 dni po dniu wyborów. 

     4. W przypadku nie stosowania się do powyższych zasad będą miały 

zastosowanie przepisy art. 110 § 7 ustawy z dnia 05 stycznia 2011 r. – Kodeks 

wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze. zm.) 
 

    §3. Wykonanie zarządzenia powierza się Urzędnikowi Wyborczemu. 
 

    §4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do 

publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy 

Oporów   oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 
 


