ZARZĄDZENIE NR 0050.1.91.2020
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 4 czerwca 2020 r.
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń
wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w kampanii wyborczej w wyborach Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r.
Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019r. poz.684 i 1504
oraz z 2020r. poz. 568) w związku z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 2 czerwca 2020r. o szczególnych zasadach
organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020r.
z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz.U. poz. 979) oraz postanowienia Marszałka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz.988) zarządza się, co następuje:
§ 1. Wyznaczam na obszarze gminy Szubin następujące miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie
urzędowych obwieszczeń wyborczych:
1) urzędowe tablice ogłoszeń na terenie miasta Szubina przy ulicy:
a) Gen. J Dąbrowskiego;
b) J. Kochanowskiego;
c) J. Matejki;
d) Rynek;
e) Harcerskiej;
f) Kcyńskiej 24;
g) Klonowej;
h) Pałuckiej;
i) Jana Pawła II;
j) Powstańców Wielkopolskich;
k) Kcyńska 48.
2) urzędowe tablice ogłoszeń w sołectwach.
§ 2. 1. Wyznaczam na obszarze gminy Szubin następujące miejsca przeznaczone na bezpłatne
umieszczanie plakatów komitetów wyborczych:
1) słupy ogłoszeniowe w Szubinie:
a) Park Miejski w Szubinie - od strony ul. Kcyńskiej;
b) ul. Brzozowa przy skrzyżowaniu z ul. Klonową:
c) ul. 3 Maja przy pl. Wolności;
d) ul. J. Kochanowskiego przy skrzyżowaniu z ul. M. Dąbrowskiej;
e) ul. gen. J. Dąbrowskiego przy skrzyżowaniu z ul. Nakielską;
f) Plac Kościelny na skrzyżowaniu ul. Św. Marcina i ul. K. Grudzielskiego;
g) Przystanek autobusowy końcowy przy ul. Sędziwoja Pałuki;
2) słup ogłoszeniowy na Rynku w Rynarzewie;
3) słup ogłoszeniowy na Rynku w Turze.
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2. Powierzchnia przeznaczona do umieszczania ogłoszeń na słupach ogłoszeniowych, o których mowa
w ust. 1 wynosi dla każdego komitetu wyborczego 1 m2.
3. Plakaty, hasła i inne materiały wyborcze lub urządzenia ustawione w celu prowadzenia agitacji
wyborczej pełnomocnicy komitetów wyborczych obowiązani są usunąć w terminie 30 dni po dniu wyborów.
W przypadku nieusunięcia ich przez zobowiązanych zostaną one usunięte na ich koszt.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Szubina
Mariusz Piotrkowski
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