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BURMISTRZ MIASTA I GMINY OSTRZESZÓW
INFORMUJÊ,

¯E NA TABLICY OG£OSZEÑ
W URZÊDZIE MIASTA I GMINY OSTRZESZÓW 

UL. ZAMKOWA 31.

zgodnie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997r. 
o gospodarce nieruchomoœciami 

(jedn. tekst Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z póŸn. zm.),
zosta³ wywieszony wykaz nieruchomoœci gruntowych 

przeznaczonych do dzier¿awy:

- po³o¿onej w Ostrzeszowie przy ulicy Ignacego Daszyñskiego, oznaczonej 
jako czêœæ dzia³ki ewidencyjnej nr 4057 o pow. 288 m2, z przeznaczeniem 
pod uprawy warzywniczo - ogrodnicze; okres dzier¿awy  1 rok;

- po³o¿onej w gminie Ostrzeszów we wsi Rogaszyce, oznaczonej jako czêœæ 
dzia³ki ewidencyjnej nr 522 o pow. 15m2, z przeznaczeniem pod gara¿ 
tymczasowy - nie zwi¹zany trwale z gruntem; okres dzier¿awy 3 lata;

- po³o¿onej w Ostrzeszowie przy ul. Piastowskiej, oznaczonej jako czêœæ 
dzia³ki ewidencyjnej nr 2470 o pow. 15 m2, z przeznaczeniem pod gara¿ 
tymczasowy - nie zwi¹zany trwale z gruntem; okres dzier¿awy 2 lata.
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ZARZ¥DZENIE NR 64/2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY OSTRZESZÓW

Z DNIA 1 WRZEŒNIA 2011 r.
w sprawie: zasad rozmieszczania plakatów wyborczych, hase³ i urz¹dzeñ
og³oszeniowych zwi¹zanych z kampani¹ wyborcz¹ na terenie Miasta
i Gminy Ostrzeszów. 

Na  podstawie  art.  41  ust. 2  ustawy  z  dn. 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142,  poz. 1591 z póŸn. zm.), w zwi¹zku
z art. 110 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy  (j.t. Dz.U. z 2011 r.
Nr 21, poz. 112 z póŸn. zm.) zarz¹dzam, co nastêpuje:

§ 1
Niniejsze Zarz¹dzenie reguluje zasady rozmieszczania plakatów wyborczych,
hase³ i urz¹dzeñ og³oszeniowych zwi¹zanych kampani¹ wyborcz¹ na terenie
Miasta i Gminy Ostrzeszów w zwi¹zku z zarz¹dzanymi wyborami.  

§ 2
1. Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów wyznacza miejsca do bezp³atnego
umieszczenia plakatów wyborczych. Umieszczanie plakatów na s³upach
og³oszeniowych koordynowane jest przez Ostrzeszowskie Centrum Kultury
i tylko ww. instytucja mo¿e na nich wywieszaæ wszelkie informacje. 
2. Umieszczanie urz¹dzeñ og³oszeniowych w celu prowadzenia kampanii
wyborczej w pasie drogi, której zarz¹dc¹ jest Miasto i Gmina Ostrzeszów
wymaga zgody Burmistrza i dokonania op³aty za zajêcie pasa drogowego
w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Urzêdu Miasta i Gminy.
3. Zabronione jest umieszczanie w obrêbie Rynku (dotyczy w szczególnoœci
placu, jezdni i chodników, latarni oraz budynku Ratusza) plakatów, hase³
wyborczych i urz¹dzeñ og³oszeniowych zwi¹zanych z kampani¹ wyborcz¹.
4. Zabronione jest umieszczanie materia³ów wyborczych na obiektach
u¿ytecznoœci publicznej, tablicach og³oszeniowych samorz¹du i jednostek
pomocniczych, wiatach przystanków autobusowych lub w sposób
zagra¿aj¹cy bezpieczeñstwu ruchu  i œrodowisku, np. na drzewach.

§ 3
1. Kwestiê usuwania plakatów wyborczych, hase³ i urz¹dzeñ og³oszeniowych
zwi¹zanych z kampani¹ reguluj¹ obowi¹zuj¹ce przepisy, w szczególnoœci
Kodeks wyborczy. 
2. W przypadku spowodowania przez komitety wyborcze trwa³ych uszkodzeñ
obiektów wskutek umieszczania  na nich plakatów wyborczych, hase³
i urz¹dzeñ og³oszeniowych zwi¹zanych z kampani¹ wyborcz¹, ww. komitety
ponosz¹ koszty doprowadzenia uszkodzonego obiektu do w³aœciwego stanu
technicznego. 

§ 4
Wykonanie zarz¹dzenia powierza siê Sekretarzowi Miasta i Gminy
Ostrzeszów oraz Stra¿y Miejskiej.

§ 5
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania. 

W WYBORACH DO SEJMU RP:
G³osy wa¿ne:
G³osowaæ mo¿na tylko na jedn¹ listê kandydatów, stawiaj¹c na karcie do
g³osowania znak „x” (dwie linie przecinaj¹ce siê w obrêbie kratki) w kratce
z lewej strony obok nazwiska jednego  z kandydatów z tej listy, przez co
wskazuje siê jego pierwszeñstwo do otrzymania mandatu.
G³osy niewa¿ne:
Przyczyn¹ niewa¿noœci g³osu jest:
- oddanie g³osu na wiêcej ni¿ jedn¹ listê, czyli postawienie znaku „x” 
w kratkach z lewej strony obok nazwisk kandydatów

umieszczonych na wiêcej ni¿ jednej liœcie,
- nieoddanie g³osu na któr¹kolwiek z list, czyli niepostawienie znaku „x” 
w ¿adnej kratce.

W WYBORACH DO SENATU RP:
G³osy wa¿ne:
G³osowaæ mo¿na tylko na jednego kandydata, stawiaj¹c na karcie do
g³osowania znak „x” (dwie linie przecinaj¹ce siê w obrêbie kratki) z lewej
strony obok nazwiska tego kandydata, na którego wyborca g³osuje.
G³osy niewa¿ne:
Przyczyn¹ niewa¿noœci g³osu jest:
- oddanie g³osu na wiêcej ni¿ jednego kandydata, czyli postawienie znaku „x” 
w kratkach z lewej strony obok nazwiska wiêcej ni¿ jednego kandydata;

- nieoddanie g³osu na ¿adnego kandydata, czyli niepostawienie znaku „x” 
w ¿adnej kratce.

Niewa¿ne s¹ karty inne ni¿ urzêdowo ustalone lub nieopatrzone pieczêci¹
obwodowej komisji wyborczej.

Informacja o sposobie g³osowania
oraz warunkach wa¿noœci g³osów w wyborach

parlamentarnych 9 paŸdziernika 2011 r.

W najbli¿sz¹ niedzielê, 9 paŸdziernika, wybierzemy pos³ów do Sejmu
RP i senatorów do Senatu RP. Lokale wyborcze bêd¹ czynne od godz.
7.00 do 21.00. W poni¿szym artykule informujemy o najwa¿niejszych
aspektach zwi¹zanych z g³osowaniem.

GDZIE G£OSOWAÆ
Generaln¹ zasad¹ jest, ¿e ka¿dy wyborca jest wpisany do spisu wyborców
w obwodzie g³osowania w³aœciwym dla jego miejsca sta³ego zameldowa-
nia, o ile nie dopisa³ siê do sta³ego rejestru wyborców w innej gminie. Po-
dzia³ Miasta i Gminy Ostrzeszów na obwody g³osowania opisuje obwiesz-
czenie Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 1 wrzeœnia 2011 r.,
w którym wskazane s¹ numery i siedziby obwodowych komisji wybor-
czych, granice obwodów oraz wskazane s¹ lokale dostosowane do potrzeb
wyborców niepe³nosprawnych.

KTO MO¯E G£OSOWAÆ
Prawo udzia³u w g³osowaniu (prawo wybierania) w wyborach do Sejmu
i do Senatu ma obywatel polski, który: 
- najpóŸniej w dniu g³osowania koñczy 18 lat, 
- nie zosta³ pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem s¹du, 
- nie zosta³ ubezw³asnowolniony prawomocnym orzeczeniem s¹du, 
- nie zosta³ pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem  
Trybuna³u Stanu. 

Pamiêtajmy, aby do lokalu wyborczego zabraæ wa¿ny dokument to¿samo-
œci ze zdjêciem. Bez okazania takiego dokumentu nie otrzymamy kart do
g³osowania.

ZAŒWIADCZENIA O PRAWIE DO G£OSOWANIA
Wyborca, który zamierza zmieniæ miejsce pobytu przed dniem wyborów
mo¿e otrzymaæ zaœwiadczenia o prawie do g³osowania. Z zaœwiadczeniem
takim mo¿na g³osowaæ w dowolnym obwodzie g³osowania w kraju, za gra-
nic¹ lub na polskim statku morskim. Wniosek o wydanie zaœwiadczeñ o
prawie do g³osowania, zg³oszony pisemnie, telefaksem lub drog¹ elektro-
niczn¹, nale¿y z³o¿yæ  do pi¹tku - 7 paŸdziernika 2011 roku, w godzinach
pracy Urzêdu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie, ul. Zamkowa 31 (pokój 57
-  II piêtro). 
Zaœwiadczenia o prawie do g³osowania wyborca odbiera osobiœcie za po-
kwitowaniem lub przez upowa¿nion¹ pisemnie osobê, pod warunkiem po-
dania w upowa¿nieniu imiona, nazwiska oraz numeru PESEL wyborcy.
Wyborca, któremu wydano zaœwiadczenie o prawie do g³osowania, zosta-
nie z urzêdu skreœlony ze spisu wyborców. 
Uwaga! Nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê, aby nie zgubiæ zaœwiadczenia
o prawie do g³osowania. W przypadku jego utraty, niezale¿nie od przyczy-
ny, nie bêdzie mo¿liwe otrzymanie kolejnego zaœwiadczenia ani wziêcie
udzia³u w g³osowaniu w obwodzie w³aœciwym dla miejsca zamieszkania.

INFORMACJE O WYBORACH
Wszelkie aktualne komunikaty i informacje dot. wyborów znaleŸæ mo¿na
na stronie internetowej Pañstwowej Komisji Wyborczej: www.pkw.gov.pl.
Polecamy równie¿ stronê Urzêdu Miasta i Gminy Ostrzeszów: www.ostrze-
szow.pl (zak³adka „wybory parlamentarne 2011”) w dolnej czêœci menu,
gdzie równie¿ zawartych jest wiele cennych informacji. Obwieszczenia z li-
st¹ kandydatów do Sejmu i Senatu znaleŸæ mo¿na na s³upach og³oszenio-
wych, gablotach so³eckich, w Urzêdzie Miasta i Gminy – bêd¹ one dostêp-
ne równie¿ w lokalach wyborczych.
Pañstwowa Komisja Wyborcza uruchomi³a te¿ infoliniê dot. wyborów – nr
telefonu: 801-081-555.

NIEZBÊDNIK WYBORCY

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Ostrzeszów

mgr in¿. Mariusz Witek


