Zarządzenie Nr 0050. 8.3... .2019 r.
Prezydenta Miasta Będzina

zdnia

..

„9.3: ........ 2019 r.

umieszczenie urzędowych
w sprawie: wyznaczenia na terenie Miasta Będzin miejsc na bezpłatne
Parlamentu
obwieszczen wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach posłów do
Europejskiego zaiządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
dnia 8 marca 1990 r.
Działając na podstawie art. 30 ust 1 w związku z art, 8 ustawy z
oraz art. 114
osamorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U, z 2018 r. poz. 994 zeDz.zmianami)
U.
z 2018 r. poz.754
ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (tekst jednolity
ze zmianami)

zarządzam:
51.
obwieszczeń
Wyznaczyć na terenie gminy Będzin miejsca na bezpłatne umieszczanie urzędowych
1
do
zarządzenia.
wyborczych plakatów komitetów wyborczych, określone w załączniku nr
i

52.
Wyznaczyć miejsca do ustawienia przez komitety wyborcze własnych tablic ogłoszeniowych
do celów związanych z wyborami, określone w załączniku nr 2 niniejszego zarządzenia.

53.
Ustawianie prze komitety wyborcze wlasnych tablic ogłoszeniowych w miejscach wskazanych
w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia, następuje każdorazowo w uzgodnieniu z Wydziałem
Wydziałem Gospodarki
Rozwoju Miasta w zakresie pasa drogowego dróg gminnych, a
Nieruchomościami w zakresie terenów gminnych nie będących pasem drogowym.

54.
Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są: Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu
—
iKomunikacji Społecznej oraz — wzakresie o którym mowa w 5 3 niniejszego zarządzenia
Nieruchomościami.
Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta oraz Naczelnik Wydziału Gospodarki

55
Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania podlega podaniu do publicznej wiadomości
w Będzinie
wBiuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
X
przy ul. 11 Listopada 20.
i
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Zaiaanik nr

35

1

do zarządzenia nr 00507
.
Prezydenta Miasta Będzina z dnia

.2019r

....42195

2019

r.

MIEJSCA PRZEZNACZONE NA ĘEZPŁATNE UMIESZCZANIE PLAKATÓW
KOMITETOW WYBORCZYCH.
SYBERKA
ul.

Zwycięstwa - przy przystanku autobusowym „Syberka Pawilony" kolo kiosku - tablica

ogłoszeniowe,

ul.

Zwycięstwa przy przystanku przed stacja paliw

-

tablica ogłoszeniowe

GÓRKI MAŁABĄDZKIE

ul Lipowa

~

Osiedle „Górki Małobądzkie" przy przystanku autobusowym „Górki

Malobądzkie Rolnicza" tablica ogłoszeniowe.
MAŁOBĄDZ
ul.

Słowiańska - slup ogłoszeniowy

GZICHÓW
ul. Partyzantów przy sklepach

—

tablica ogłoszeniowe

OSIEDLE ZAMKOWE
ul. Krośnieńska - przy przystanku autobusowym na skrzyżowaniu z ul. Królowej Jadwigi -

słup ogłoszeniowy
KSAWERA
ul.

Stanisława Staszica

-

skrzyżowanie z

ul. Żwirki

i

Wigury - tablica ogłoszeniowa.

WARPIE
Aleja Hugona Kołłątaja - przy przystanku autobusowym przy swiatlach drogowych - słup
ogłoszeniowy.
ŁAGlSZA
uI.

Bory - obok ńrmy „Kreisel" - tablica ogłoszeniowe.

GRODZIEC

Norberta Barlickiego 14 ~ w rejonie skrzyżowania z
sklepu „Dorotka" › tablica ogłoszeniowe.
ul.

ul. Marii

Konopnickiej na wprost

MIEJSCA PRZEZNACZONE NA BEZPŁATNE UMlESZCZANIE URZĘDOWYCH
OBWIESZCZEN WYBORCZYCH
CENTRUM:
uI,

Stanisława Małachowskiego

-

rejonie

w

ogłoszeniowy,

zbieg ulic: Stanisława Małachowskiego

ogłoszeniowy,
uI,
ul,

i

Dworca

PKP Będzin

Józefa Piłsudskiego

-

Miasto

przy „Biedronce"

Teatralna - obok teatru - słup ogłoszeniowy,
Modrzejewska - obok Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

ogłoszeniowy,
ul. 1 Maja - przy skrzyżowaniu z ul, Henryka Sienkiewicza - siup ogłoszeniowy,
ul. Rybny Rynek - siup ogłoszeniowy,
uI. Ignacego Krasickiego › obok wejścia do budynku Urzędu Pocztowego
ogłoszeniowy,
ul.

Józefa Piłsudskiego u zbiegu z

ul.

Modrzejowską

-

—

siup

—

siup

—

siup

—

siup

słup ogłoszeniowy,

GZICHÓW
ul.

Gzichowska - przy wjeździe na ul. Partyzantów - słup ogłoszeniowy.

SYBERKA
bp. Adama Śmigielskiego nr 3 przy pawilonie handlem/m - tablica ogioszeniowa,
Zwycięstwa na przeciwko budynku nr 22 między przystankiem autobusowym
a pawilonami handlowymi - tablica ogłoszeniowa,
ul. Zwycięstwa - przy przystanku autobusowym „Syberka Pawilony" naprzeciwko
kiosku - tablica ogłoszeniowe,
uI.
ul.

MAŁABĄDZ
uI.

Małobądzka - przy skrzyżowaniu z ul. Szkolna - slup ogłoszeniowy

OSIEDLE WARPIE
ul. Św. Brata Alberta - w rejonie przystanku na ul. Wilczej - siup
ul. 1 Maja - skrzyżowanie z ul. Krakowską- - słup ogłoszeniowy,

ogłoszeniowy,

KSAWERA
ul. Żwirki

i

Wigury - obok pawilonu handlowego - słup ogłoszeniowy

ŁAGISZA
uI.
uI.
uI.
uI.

Dąbrowska - w rejonie „Prefabetu" - siup ogłoszeniowy,
Bory - w rejonie skrzyżowania z ul. Podłosie - siup ogłoszeniowy,
Pokoju - przy przychodni zdrowia ~ slup ogłoszeniowy,
Pokoju ~ przy przystanku obok Elektrowni „Lagisza” - tablica ogioszeniowa.

GRODZIEC
ul.

Adama Mickiewicza przy skrzyżowaniu z ul. Wolności

-

slup ogłoszeniowy,

uł. mjr. Bolesława Zagórnego - na wprost „Biedronki” - słup ogłoszeniowy,

Przechodnia › przy Filii Ośrodka Kultury - słup ogłoszeniowy,
Czesława Miłosza 10 - na wprost sklepu spożywczego, obok przystanku — tablica
ogłoszeniowe,
ul. Wolności 368 - na wysokości wjazdu na teren kościoła - tablica ogłoszeniowe,
ul, Romualda Traugutta 1 - przed przedszkolem - obok budynku
przy ul. Romualda
Traugutta 9 - tablica ogłoszeniowa,
ul. Nadgórników przy przystanku autobusowym — tablica ogłoszeniowa
uI,
uI.

Zalacznik nr 2

„>

do zarządzenia nr 0050. S...:„ .2019 r
Prezydenta Miasta Będzina z dnia „7/1859 3 2019
.

r.

WYKAZ LOKALIZACJI TERENÓW POI? URZĄDZENIA NA OGŁOSZENIA
WYBORCZE KOMITETOW WYBORCZYCH
1.

„Park Syberka" od strony ul. Czeladzkiej - od wiaty przystankowej w kierunku

ulicy Józefa Piłsudskiego.
2. Łagisza uI. Pokoju ~ teren przy przystanku autobusowym na wprost Urzędu

Pocztowego.

3. Osiedle "Górki Maiobądzkie" - pas zieleni izolacyjnej za garażami od przejścia
dla pieszych na ul. Sierżanta Grzegorza Załogi na wysokości uI. Jesionowej do ścieżki
na wysokości ul. Kasztanowej.

4. Teren przy ul. Krakowskiej - sąsiadujący z parkingiem strzeżonym - przy wjeździe
w ul. Kielecką.
5. Dworzec PKP Będzin Miasto - skwer.
6. Dworzec PKP Nowy Będzin - skwer.

