Komunikat
Burmistrza Miasta i Gminy Lesko
z dnia 28 września 2015r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych
na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych
oraz plakatów komitetów wyborczych
Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112
z późn. zm.), w związku z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca
2015r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2015 poz. 81017 z późn. zm.), wyznaczam na obszarze Miasta
i Gminy Lesko, następujące miejsca i ich lokalizacje przeznaczone na bezpłatne umieszczanie
urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów wyborczych i plakatów wszystkich komitetów
wyborczych wg poniższego:

1. Miasto Lesko:
1) słupy ogłoszeniowe:
a) przy Placu Konstytucji 3 Maja,
b) przy ul. Rynek,
c) przy ul. 1000-lecia,
2. Sołectwa:
1) tablice ogłoszeniowe na terenie sołectw
Zabronione jest wywieszanie plakatów i haseł wyborczych w lokalach wyborczych
oraz wewnątrz i na zewnątrz budynków, w których znajdują się lokale wyborcze.
Plakaty i hasła wyborcze mogą być umieszczane na szybach i w witrynach sklepowych, a także
na konstrukcjach ogrodzeniowych terenu budów i posesji wyłącznie za zgodą właścicieli tych
obiektów.
Plakaty i hasła wyborcze należy umieszczać w taki sposób, aby można je było usunąć bez
powodowania szkód.
Plakaty i hasła wyborcze nie mogą być umieszczane na tzw. potykaczach.
Plakaty i hasła, których sposób umieszczenia może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo
bezpieczeństwu mienia bądź bezpieczeństwu w ruchu drogowym będą usuwane.
Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych obowiązani są usunąć plakaty i hasła
wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe ustawione w celu prowadzenia kampanii wyborczej –
w terminie 30 dni po dniu wyborów.( art.110 § 6 Kodeksu Wyborczego)
Koszty usunięcia zastępczego ponosić będą zobowiązane komitety wyborcze.
Ponadto informuje się, że urzędowe obwieszczenia i komunikaty wyborcze umieszczane są:
na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy Lesko,
na stronie internetowej http://www.bip.lesko.pl/Wybory_Parlamentarne_2015_
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko
/---/ Barbara Jankiewicz

