
I N F O R M A C J A 
 

Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów 
 

z dnia 4 czerwca 2020 roku 
 
 

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks 
wyborczy (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 684 ze zm.), w związku z wyborami Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020 r., informuję 

o miejscach na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów przeznaczonych na 

bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów 

wszystkich komitetów wyborczych: 
 

 

 Bezpłatne umieszczanie plakatów komitetów wyborczych 
 
 

 

 
 

1. Miejsca przeznaczone do bezpłatnego umieszczania plakatów komitetów 

wyborczych stanowić będą słupy ogłoszeniowe na terenie Miasta i Gminy 

Ostrzeszów, z zastrzeżeniem określonym w pkt. 2, zlokalizowane 
w następujących miejscach: 

 Ostrzeszów, ul. Zamkowa (naprzeciwko baszty), 
 Ostrzeszów, ul. Henryka Sienkiewicza (przy wlocie ul. św. Maksymiliana Marii 

Kolbego), 
 Ostrzeszów, ul. Piastowska (przy wjeździe na parking przy szpitalu), 
 Ostrzeszów, przy skrzyżowaniu ul. Zamkowej z ul. 21Stycznia (narożnik parku), 
 Ostrzeszów, ul. Zamkowa – koło pawilonu PSS ,,Społem’’, 
 Ostrzeszów, ul. Piastowska (przy wyjeździe z parkingu obok kinoteatru), 
 Ostrzeszów, ul. Henryka Sienkiewicza (koło przystanku dworcowego PKS), 
 Ostrzeszów, ul. Grunwaldzka (koło bloku nr 7), 
 Ostrzeszów, przy skrzyżowaniu ul. Piastowskiej z ul. gen. 21 Stycznia (narożnik 

parku), 
 Ostrzeszów, przy skrzyżowaniu ul. Łąkowej z ul. Kwiatową, 
 Ostrzeszów, przy parkingu w obrębie ulic gen. Władysława Sikorskiego – Wąska, 
 Ostrzeszów, przy parkingu koło baszty – wjazd od ul. Kaliskiej, 
 Ostrzeszów, ul. Kąpielowa (obok restauracji „Zacisze”), 
 Ostrzeszów, ul. Dworcowa (obok dworca kolejowego), 
 Ostrzeszów, ul. Piastowska (naprzeciwko sklepu Polomarket), 
 Ostrzeszów, ul. Stefana Żeromskiego (skrzyżowanie z ul. Władysława 

Reymonta), 
 Ostrzeszów, Plac Kazimierza, 
 Ostrzeszów, ul. ks. Zdzisława Sobierajskiego (parking koło cmentarza), 
 Olszyna (obok sali wiejskiej), 
 Rojów, ul. Stefana Czarnieckiego (obok Zespołu Przedszkolno-Szkolnego). 

 

2. Plakaty komitetów wyborczych będą umieszczane nieodpłatnie w dolnej 

części słupa (do wysokości ok. 1,5 m) licząc od podstawy - wyłącznie za 
pośrednictwem pracowników Ostrzeszowskiego Centrum Kultury. Mając na 
względzie właściwe wykorzystanie wskazanych wyżej miejsc, pełnomocnicy 
lub przedstawiciele komitetów wyborczych winni przekazać plakaty do 
wywieszenia do Ostrzeszowskiego Centrum Kultury, ul. Walerego 
Gorgolewskiego 2 w Ostrzeszowie,  tel. (62) 730 25 76. Każdy komitet na 
każdym ze słupów ma prawo umieszczenia po jednym plakacie w opisanej 

wcześniej części słupa. 
 



 

3. Na słupach ogłoszeniowych, w ich górnej części (powyżej 1,5 m licząc od 

podstawy) istnieje możliwość odpłatnego umieszczania plakatów 
komitetów wyborczych, po uzgodnieniu z pracownikami Ostrzeszowskiego 
Centrum Kultury. 
 

 Umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych 

 
4. Wyznacza się na terenie miasta i gminy Ostrzeszów miejsca przeznaczone 

na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych: 
 

a) słupy ogłoszeniowe wyszczególnione w pkt 1, 
 

b) oszklone gabloty informacyjne na terenie Ostrzeszowa: 
 

 Gablota Dzielnicy Nr 1 – skwer przy przystanku dworcowym PKS,  
                                            pomiędzy ul. św. Maksymiliana Marii Kolbego i Farną, 
 

 Gablota Dzielnicy Nr 2 – ul. Piastowska przy wjeździe na teren Os. Zamkowego, 
 

 Gablota Dzielnicy Nr 3 – ul. Grunwaldzka (koło bloku nr 7), 
 

 Gablota Dzielnicy Nr 4 – ul. Powstańców Wielkopolskich przy skrzyżowaniu  

                                          z ul. Leśną, 
 

 Gablota Dzielnicy Nr 5 – ul. Grabowska za przejazdem kolejowym w kierunku  

                                         Grabowa nad Prosną, 
 

 Gablota Dzielnicy Nr 6 – ul. Kwiatowa przy skrzyżowaniu z ul. Różaną. 

 

c) tablice sołeckie w sołectwach: 
 

          Bledzianów, 

          Jesiona, 

          Kochłowy, 

          Korpysy, 

          Kotowskie, 

          Kozły, 

          Kuźniki, 

          Marydół, 

          Myje, 

          Niedźwiedź, 

    Olszyna, 

    Pustkowie Południe, 

    Pustkowie Północ, 

    Rogaszyce, 

 ,  Rojów, 

    Siedlików, 

    Szklarka Myślniewska, 

    Szklarka Przygodzicka, 

    Turze, 

    Zajączki. 
 

    d) gablota informacyjna na I piętrze w Urzędzie Miasta i Gminy                         
         (ul. Zamkowa 31 – obok pok. nr 16).  

  

    e) na stronach internetowych: 
 

          www.ostrzeszow.pl (baner „Wybory Prezydenta RP 2020” w dolnym lub  

             prawym menu), 
 

           Biuletyn Informacji Publicznej www.ostrzeszow.nowoczesnagmina.pl    

             (zakładka „Inne informacje” w menu z lewej strony   „Wybory Prezydenta        
              RP 2020”). 

 

 

http://www.ostrzeszow.pl/

