
OGŁOSZENIE 

Burmistrza Drezdenka 

z dnia 8 czerwca 2020r. 
 

Na podstawie art. 110 oraz art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy  

podaje się do publicznej wiadomości 

wyznaczone miejsca na terenie miasta i gminy Drezdenko przeznaczone na bezpłatne umieszczanie 

urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych:  

1. Tablice ogłoszeń na terenie poszczególnych sołectw.  

2. Słupy ogłoszeniowe oraz tablice ogłoszeń na terenie miasta Drezdenko (z wyjątkiem tablicy 

ogłoszeniowej na ulicy Warszawskiej)  

Jednocześnie informuje się zgodnie z Kodeksem wyborczym, iż:  

1) Na ścianach budynków, przystankach komunikacji publicznej, tablicach i słupach ogłoszeniowych, 

ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych można 

umieszczać plakaty i hasła wyborcze wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy 

nieruchomości, obiektu albo urządzenia. 

2) Przy ustawianiu własnych urządzeń ogłoszeniowych w celu prowadzenia kampanii wyborczej 

należy stosować obowiązujące przepisy porządkowe. 

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

powodowania szkód. 

4) Policja jest obowiązana usuwać na koszt komitetów wyborczych plakaty i hasła wyborcze, których 

sposób umieszczenia może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo bezpieczeństwu mienia bądź 

bezpieczeństwu w ruchu drogowym. 

5) Plakaty i hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe ustawione w celu prowadzenia agitacji 

wyborczej pełnomocnicy wyborczy obowiązani są usunąć w terminie 30 dni po dniu wyborów. 

6) Obowiązek, o którym mowa w pkt. 5, nie dotyczy sytuacji, w której plakaty i hasła wyborcze oraz 

urządzenia ogłoszeniowe ustawione w celu prowadzenia agitacji wyborczej znajdują się na 

nieruchomościach, obiektach lub urządzeniach niebędących własnością Skarbu Państwa, 

państwowych osób prawnych, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub stowarzyszeń, 

komunalnych osób prawnych oraz spółek, w których większość akcji lub udziałów ma Skarb Państwa, 

jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, oraz fundacji utworzonych przez organy władzy 

publicznej, a pozostawienie plakatów i haseł wyborczych oraz urządzeń ogłoszeniowych po upływie 

terminu, o którym mowa w pkt. 5, nastąpi za zgodą właściciela. 

7) W przypadku nieusunięcia plakatów wyborczych, haseł i urządzeń ogłoszeniowych w wyżej 

wskazanych terminach, burmistrz postanawia o ich usunięciu, a koszty z tym związane ponoszą 

obowiązani.   

Burmistrz Drezdenka 

/-/ Karolina Piotrowska   


