
Zarządzenie Nr 32/13
Burmistrza Trzcianki
z dnia 5 marca 2013 r.

w sprawie  wyznaczenia na obszarze  gminy  Trzcianka miejsc  przeznaczonych
do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów 
wszystkich komitetów wyborczych

Na podstawie art.  70a ustawy z dnia  16 lipca 1998 r.  Ordynacja  wyborcza
do  rad  gmin,  rad  powiatów  i  sejmików  województw  (Dz.U.  z  2010  r.  Nr  176,
poz. 1190 ze zm.)  w związku z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia
21  stycznia  2013  r.  w  sprawie  przedterminowych  wyborów burmistrza  Trzcianki
w województwie wielkopolskim (Dz.U. poz. 109) zarządza się, co następuje:  

§ 1. W celu umożliwienia prowadzenia kampanii wyborczej na terenie gminy 
Trzcianka,  wyznacza  się  miejsca  do  bezpłatnego  umieszczania  urzędowych 
obwieszczeń  wyborczych  i  plakatów  komitetów  wyborczych,  jak  w  załączniku
do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się pełnomocnikowi ds. wyborów.

§  3. Traci  moc  zarządzenie  Nr  17/13  Burmistrza  Trzcianki  z  dnia
8  lutego  2013  r.  w  sprawie  wyznaczenia  na  obszarze  gminy  Trzcianka  miejsc 
przeznaczonych do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych 
i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.

§  4. Zarządzenie  obowiązuje  od  dnia  podpisania  i  podlega  podaniu
do wiadomości publicznej w drodze obwieszczenia oraz opublikowania w Biuletynie 
Informacji Publicznej.

Pełniący Funkcję
        Burmistrza Trzcianki

/-/ Piotr Birula
   



Załącznik 
do Zarządzenia Nr 32/13
Burmistrza Trzcianki 
z dnia 5 marca 2013 r.

Wykaz miejsc przeznaczonych do bezpłatnego umieszczania urzędowych 
obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych 

w gminie Trzcianka

1. Teren miasta – słupy ogłoszeniowe umiejscowione:

1/ os. Modrzewiowe – przy przystanku PKS;
2/ os. Zacisze;
3/ ul. Artura Grottgera – przy skrzyżowaniu z ul. Fryderyka Chopina;
4/ plac Pocztowy – przy przystanku PKS;
5/ ul. Gen. Władysława Sikorskiego – przy skrzyżowaniu:
- z ul. Wiosny Ludów;
- z ul. Fabryczną;
- ul. Franklina Roosevelta;
6/  ul. Wyszyńskiego;

2. Teren gminy – przystanki autobusowe umiejscowione: 

1/ Biała- 2 przystanki; 12/ Rudka;
2/ Biernatowo; 13/ Runowo;
3/ Dłużewo; 14/ Rychlik – 2 przystanki;
4/ Górnica; 15/ Sarcz;
5/ Kadłubek – 2 przystanki; 16/ Siedlisko – 2 przystanki;
6/ Łomnica; 17/ Smolarnia;
7/ Niekursko; 18/ Stobno – 3 przystanki;
8/ Nowa Wieś; 19/ Straduń;
9/ Pokrzywno – 2 przystanki; 20/ Teresin;
10/ Przyłęki; 21/ Wapniarnia I;
11/ Radolin; 22/ Wrząca – 2 przystanki.


