JAllł.U1U'44

WUJT \iMl NY

05-ll0 JabloJlJlll
ul . Modllńska 1!12

W.0050.107.2018
ZARZĄDZENIE

NI' 107/2 018
WÓJTA GMINY JABŁONNA
z dnia 27 sierpnia 2018 r.
w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Jablonna miejsc przeznaczonych na bezplatne
umieszczanie urzędowyc h obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych oraz
podania tych miejsc do publicznej wiadomo śc i.
Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 20 II roku - Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U
z 2018 r. poz. 754 ze zm.) Zlll"Ządzllm, co następuje :

§ l . Wyznacza się na terenie Gminy .1 abłonna mIejsca przeznaczone na bezplatne
umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych,
którymi są slupy ogloszeniowe i tablice ogloszeniowe poniżej wyszczególnione:
I) slup ogloszeniowy przy Skwerze im. Armii Krajowej w Jablonnie ;
2) tablica ogloszeniowa przy ulic y Modli11skiej w Jabl onnie

(naprzeciwko pose'ji nr 208) ;
3) tabl ica ogloszeniowa przy ulicy Modlillskiej w Jablonni e

(przy ogrodzeniu ze.\polu parkowo- palacowego) ;
4) tablica

ogłoszeniowa

przy ulicy

Leśnej

w Jablonnie

(przy pose~ji nr / 7);
5) tablica

(przy

ogłos zeniowa

o.~rodku

przy ulicy Parkowej w.1ablo nni e

zdrowia) ;

6) tablica przy przystanku autobusowym , ul. Akademijna

(w pobliżu ronda
7) tablica

Księcia

ogłoszeniowa

Józefa PonialOwskiego) :

przy ulicy Brzozowej w Jablonnie

(naprzeciwko posesji nr 4);
8) tablica ogloszeniowa przy zbiegu ulic: Dębowej i Konwaliowej w Jablonnie ;
9) tablica ogłoszeniowa przy sk rzyżowaniu ulic: Partyzantów i Jasnej w Chotomowie;
10) tablica ogłos zeniowa przy ulicy Partyzantów w Chotomowie

(przy

ośrodku

I l) tablica

zdrowia);

ogłos zeniowa

przy ulicy Part yzantów w C hoto mowi e

(przy placówce poczty).
12) tablica ogloszeniowa przy ulicy Bagi ennej w Chotomowie

(przy sklepie):
13) tablica ogloszeniowa przy ulicy Gen Lucjana Że ligowskiego w Chotomowie
(przy budynku przedszkola);
14) tablica ogłoszeniowa przy ulicy Piusa Xl w Chotomowie
(przy posesji nr /3) ;
15) tablica ogłoszeniowa przy ulicy Ląkowej w Chotol110wie
(IV pobliżu ul. Konopnickiej):
16) tablica ogloszeniowa przy ulicy Wypoczynkowej \V Chotoll1owi e
(r6g ulicy Gjca A ugus/yno. Kordeckiego) :
17) tablica ogloszeniowa przy ulicy Kolejowej w Dąbrowie Chotol11owskiej
(róg ulicy Lipowej);
18) tablica ogłoszeniowa przy skrzyżowaniu ulic : Lipowej i Wspólnej w
Chotol11owskiej ;
19) tablica oglo sze niowa przy ulicy Wspólnej w Dąbrowi e Chotoll1owskiej
(w poh!iżu ulicy Wawrzynowej):

Dąbrowie

20) tablica ogłosze niowa przy ulicy Modlińskiej w Raj szewie
(przy posesji nr 49);
21) tablica ogł oszeniowa przy uli cy Go lfowej w Rajszewie
(róg ulicy Mazow ieckiej);
22) tablica ogłoszeniowa przy ul icy Storczykowej w Rajszewie;
23) tablica ogloszeniowa przy uli cy Mazowieckiej w Skierdach
(przy ji/ii GCKiS),
24) tablica ogłoszenio wa przy ulicy Puszczyka w Sk ierdach
(róg ulicy Zimorodka);
25) tablica ogł osze niowa przy ulicy Sokolej w Skierdach;
26) tablica ogloszeniowa przy ulicy Nadwiślańsk iej
(róg ulicy Wesołej w Skierdach);
27) tablica ogłos ze ni owa przy c i ągu pieszo rowerowym w Skierdach
(przy posesji nr Modlińska 78);
28) tablica ogł oszeniowa przy skrzyżowani u uli c: Sołeckiej, Granitowej i Żwirowej
w Trzcianach;
29) tablica ogłoszeniowa przy ulicy Rybackiej w Suchocinie;
30) tablica ogłoszeniowa przy ulicy Kwiatowej w Janówku Drugim
(przy posesji nr 68);
31) tablica ogłoszenio wa przy uli cy Dębowej w Bożej Woli
(przy pose~ji nr 28),
32) tablica ogłoszeniowa przy ulicy skrzyżo wani u ulic Modrzewiowej i Dębowej w Bożej
Woli;
32) tablica ogł osze niowa przy ulicy Modrzewiowej w Wólce Górski ej
(między posesjami nr /5 i 25).
§ 2. Traci moc Zarządzenie nr 84/20 11 Wójta Gminy J abłonna z dnia 29 sierpnia 20 11 roku
w sprawie: wyznaczenia na terenie Gminy J abłonna miejsc przeznaczonych na bezpłatne
wnieszczeni e urzędowych obwie szczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych oraz
podania tych miejsc do publicznej wiadomości.
§ 3. Wykonanie
§ 4.

Zarządzen ie

Zarządzenia

powierza

się

Sekretarzowi Gminy.

wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 5. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wnieszczenie na
tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Jabłonna oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej
urzędu.

