
Z A R Z Ą D Z E N I E   NR OR.0050.280.2014 

WÓJTA GMINY TARNÓW OPOLSKI 

z dnia 26 lutego 2014 r. 

 

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na                      

bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich 

komitetów wyborczych 

 

Na podstawie art. 114  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks Wyborczy  (Dz. U.  Nr  21, 

poz. 112 z późn. zm.) zarządzam, co następuje : 

 

§ 1. 

 

W związku z zarządzonymi na dzień 25 maja 2014 r. wyborami do Parlamentu Europejskiego 

na obszarze Gminy Tarnów Opolski miejscami przeznaczonymi na bezpłatne umieszczanie 

urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych są: 

 

Sołectwo Kąty Opolskie - 2 tablice ogłoszeń przy kościele, oszklone wiaty autobusowe: jedna  

                                      przy ul. Kościelnej, dwie przy drodze wojewódzkiej nr 423 

 

Sołectwo Kosorowice - dwie gabloty ogłoszeniowe przy ul Opolskiej  

 

Sołectwo Miedziana - dwie oszklone wiaty autobusowe przy ul. Wiejskiej 

 

Sołectwo Nakło - powierzchnia bramy budynku byłej remizy OSP przy ul. Kościelnej 

 

Przywory  - oszklone wiaty autobusowe: jedna przy ul. Wiejskiej (w okolicy  

  Przedsiębiorstwa Technologiczno Innowacyjnego), dwie przy ul  

  Krapkowickiej (w okolicy Publicznego Gimnazjum,) 

 

Sołectwo Raszowa - słup ogłoszeniowy przy ul Ozimskiej, oszklone wiaty autobusowe         

                                      przy ul. Ozimskiej 

 

Sołectwo Tarnów Opolski - słupy ogłoszeniowe przy ul. Dworcowej, przy ul. Klimasa i na  

                                      parkingu przed kościołem, tablica ogłoszeń przy przystanku   

                                      autobusowym  ul. Klimasa w kierunku skrzyżowania,  

   trzy oszklone wiaty autobusowe: jedna przy ul. Dworcowej, dwie   

   przy ul. Klimasa 

 

Sołectwo Walidrogi - dwie oszklone wiaty autobusowe przy ul. Opolskiej 

 

§ 2. 

 

Plakaty i hasła wyborcze należy umieszczać w taki sposób, aby można je było usunąć bez 

powodowania szkód. 

 

 

 

 

 



§ 3. 

 

Plakaty i hasła wyborcze nieusunięte przez zobowiązanych do tego pełnomocników 

wyborczych w terminie 30 dni po dniu wyborów zostaną usunięte na koszt obowiązanych. 

 

§ 4. 

 

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie 

na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Tarnów Opolski, a także poprzez zamieszczenie jego 

treści w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Tarnów Opolski. 

 

§ 5. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

       WÓJT 

         /-/ Krzysztof Mutz 

 

 


