ZARZĄDZENIE Nr 0050.

14.5...

.2020
Miasta
Będzina
Prezydenta
19
2020
roku
dnia
lutego
:

na terenie Miasta Będzin miejsc na bezpłatne umieszczenie
urzędowych obwieszczeń wyborczych plakatów komitetów wyborczych w wyborach
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku
oraz w przypadku ewentualnego ponownego głosowania w dniu 24 maja 2020 roku

w sprawie: wyznaczenia

i

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art, 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami)
oraz art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks Wyborczy (tekst jednolity Dz. U.
z 2019 r. poz. 684 ze zmianami)

zarządzam:
51
Wyznaczyć na terenie Gminy Będzin miejsca na bezplatne umieszczanie urzędowych
obwieszczeń wyborczych plakatów komitetów wyborczych, określone w załączniku nr 1
do Zarządzenia.
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 przez komitety wyborcze własnych tablic ogłoszeniowych w miejscach
wskazanych w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia, następuje każdorazowo
w uzgodnieniu z Wydziałem Rozwoju Miasta w zakresie pasa drogowego dróg gminnych,
a Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami w zakresie terenów gminnych nie będących

pasem drogowym.

54
1.

Na ścianach budynków, przystankach komunikacji publicznej, tablicach

słupach
Iatarniach, urządzeniach
ogłoszeniowych, ogrodzeniach,
energetycznych,
tełekomunikacyjnych innych można umieszczać plakaty hasła wyborcze wyłącznie
nieruchomości, obiektu
po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy
albo urządzenia.
i

2.

i

i

Zabronione jest umieszczanie plakatów haseł wyborczych na zewnątrz wewnątrz
budynków administracji rządowej samorządowej oraz sądów, a także na terenie
formach zakłócających normalne funkcjonowanie,
zakładów pracy w sposób
na terenie jednostek wojskowych innych jednostek organizacyjnych podległych
Ministrowi Obrony Narodowej oraz oddziałów obrony cywilnej, a także
skoszarowanych jednostek podległych ministrowi właściwemu do spraw
wewnętrznych oraz na terenie szkół wobec uczniów.
i

i

i

i

i

3.

Nie wyraża się zgody na umieszczanie plakatów

i

haseł wyborczych na wiatach

przystankowych tramwajowych autobusowych.
Nie wyraża się zgody na umieszczanie plakatów haseł wyborczych na słupach
oświetleniowych na zieleńcach oraz w ciągach ulicznych.
Za zgodą Wydzialu Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Będzinie zezwala się
na ustawienie tymczasowych wlasnych urządzeń dla celów prowadzenia kampanii
i

4.

i

i

5.

wyborczej.

ustawianiu wlasnych urządzeń ogłoszeniowych dla celów prowadzenia
kampanii wyborczej należy stosować obowiązujące przepisy porządkowe.
7. Plakaty na|eży umieszczać w taki sposób, aby można je było następnie usunąć
bez powodowania szkód.
8. Policja lub straż gminna jest obowiązana usuwać na koszt komitetów wyborczych
plakaty hasła wyborcze, których sposób umieszczenia może zagrażać życiu lub
zdrowiu ludzi albo bezpieczeństwu mienia bądż bezpieczeństwu w ruchu drogowym.
9, Plakaty
hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe ustawione w celu
prowadzenia agitacji wyborczej pełnomocnicy wyborczy obowiązani są usunąć w
terminie 30 dni po dniu wyborów.
10, Prezydent Miasta Będzina postanowi o usunięciu plakatów wyborczych, haseł
urządzeń ogłoszeniowych umieszczonych z naruszeniem przepisów 5 4 ust. 1 - 5
lub nieusuniętych przez właściwe komitety wyborcze w terminie, o którym mowa
6.

Przy

i

i

i

w 5 4 ust. 9.

11. Obowiązek, o którym mowa w 5 4 ust. 9, nie dotyczy sytuacji, w której plakaty i hasła

wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe ustawione w celu prowadzenia agitacji
wyborczej znajdują się na nieruchomościach, obiektach lub urządzeniach
niebędących własnością Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych, jednostek
samorządu terytorialnego, ich związków lub stowarzyszeń, komunalnych osób
prawnych oraz spółek. w których większość akcji lub udziałów ma Skarb Państwa,
jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, oraz fundacji utworzonych przez
haseł wyborczych oraz
organy władzy publicznej, a pozostawienie plakatów
urządzeń ogłoszeniowych po upływie terminu, o którym mowa w 5 4 ust.9, nastąpi za
zgodą właściciela.
i

55
Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są: Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury,
Sportu i Komunikacji Społecznej oraz w zakresie, o którym mowa w 5 3 niniejszego
Naczelnik Wydziału Gospodarki
zarządzenia, Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta
i

Nieruchomościami.

58
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
podlega podani do publicznej
wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń rzędu Miejskiego
w Będzinie przy ul. 11 Listopada 20.
muz YDEN MlAE'fA
i

.

t

Łuka
Sporządził: A Halan

: Qa

ian/ski

wh;

Sprawa”:
MRDQOWICŚEKRET?”

"

'

YDENT MlASTA

MIASTA

' WAM/'
"'”" H”""W'u
.

Wici:-Pix

A" Dru-nuh:

Załą ik Nr 1
do Zarządzenia nr 0050.44, .2020
Prezydenta Miasta Będzina
z dnia 19 lutego 2020 roku

MIEJSCA PRZEZNACZONE NA BEZPŁATNE UMIESZCZANIE
PLAKATÓW KOMITETÓW WYBORCZYCH

SYBERKA

Zwycięstwa - przy przystanku autobusowym „Syberka Pawilony" koło kiosku
— tablica ogłoszeniowa
_ ul. Zwycięstwa przy przystanku przed stacją paliw - tablica ogłoszeniowe
—

ul.

GÓRKI MAŁABĄDZKIE
_

ul. Lipowa - Osiedle „Górki Małobądzkie" przy przystanku autobusowym „Górki

Malobądzkie Rolnicza" tablica ogłoszeniowa

MAŁOBĄDZ
—

ul Słowiańska - slup ogłoszeniowy

GZICHÓW
—

ul.

Partyzantów przy sklepach

—

tablica ogłoszeniowe

OSIEDLE ZAMKOWE
Ą

ul. Krośnieńska - przy przystanku autobusowym na skrzyżowaniu z ul. Królowej

Jadwigi - słup ogłoszeniowy
KSAWERA
—

ul. Stanisława Staszica - skrzyżowanie z ul„ Żwirki i VWgury - tablica ogłoszeniowa

WARPIE
~ Aleja Hugona Kołłątaja - przy przystanku autobusowym przy światłach drogowych
—

słup ogłoszeniowy

LAGISZA
_

ul. Bory - obok firmy „Kreisel" › tablica ogłoszeniowe

GRODZIEC
—

ul. Norberta Barlickiego

14 - w rejonie skrzyżowania z ul. Marii Konopnickiej

na wprost sklepu „Dorotka" - tablica ogłoszeniowa

MIEJSCA PRZEZNACZONE NA BEZPŁATNE UMIESZCZANIE
URZĘDOWYCH OBWIESZCZEN WYBORCZYCH

CENTRUM
—

,
_
_
_
—
—

_

Stanisława Małachowskiego ~ w rejonie Dworca PKP Będzin Miasto
siup ogłoszeniowy
zbieg ulic: Stanisława Małachowskiego Józefa Piłsudskiego przy „Biedronce"
— słup ogłoszeniowy
ul. Teatralna - obok teatru - słup ogłoszeniowy
uli Modrzejowska - obok Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
— słup ogłoszeniowy
ul. 1 Maja ~ przy skrzyżowaniu z ul. Henryka Sienkiewicza - słup ogłoszeniowy
uI„ Rybny Rynek - słup ogłoszeniowy
uI. Ignacego Krasickiego - obok wejścia do budynku Urzędu Pocztowego
— słup ogłoszeniowy
ul. Józefa Piłsudskiego u zbiegu z ul. Modrzejowską - słup ogłoszeniowy
ul.

—

i

—

czrcr-iów
—

ul. Gzichowska - przy wjeździe na ul. Partyzantów

«

slup ogłoszeniowy

SYBERKA

Adama Śmigielskiego nr 3 przy pawilonie handlowym - tablica ogłoszeniowa
ul. Zwycięstwa na przeciwko budynku nr 22 między przystankiem autobusowym,
a pawilonami handlowymi - tablica ogłoszeniowe
_ ul. Zwycięstwa › przy przystanku autobusowym „Syberka Pawilony" naprzeciwko
kiosku - tablica ogłoszeniowe
—

uli bp„

—

MAŁABĄDZ
—

ul. Małobądzka - przy skrzyżowaniu z ul. Szkolną - słup ogłoszeniowy

OSIEDLE WARPIE
—

,

ul. Św. Brata Alberta - w rejonie przystanku na ul. VWIczej - słup ogłoszeniowy
ul. 1 Maja - skrzyżowanie z ul. Krakowską- - słup ogłoszeniowy

KSAWERA

,

ul. Żwirki

i

lMgury - obok pawilonu handlowego - słup ogłoszeniowy

ŁAGISZA
*

ul. Dąbrowska - w rejonie „Prefabetu" - słup ogłoszeniowy

-

ul, Pokoju ~ przy przychodni zdrowia ~ słup ogłoszeniowy
ul, Pokoju - przy przystanku obok Elektrowni „Łagisza" - tablica ogłoszeniowe

,

*

uI.

Bory - w rejonie skrzyżowania z ul. Podłosie - słup ogłoszeniowy

GRODZIEC
_
4

,
,

_

-

,

ul. Adama Mickiewicza przy skrzyżowaniu z ul. Wolności - słup ogłoszeniowy
ul. mjr. Bolesława Zagornego - na wprost „Biedronki" - słup ogłoszeniowy
ul. Przechodnia ~ przy Filii Ośrodka Kultury - słup ogłoszeniowy
ul. Czesława Miłosza 10 - na wprost sklepu spożywczego, obok przystanku
—

tablica ogłoszeniowa

ul. Wolności 368 - na wysokości wjazdu na teren kościoła - tablica ogłoszeniowa
ul, Romualda Traugutta 1 - przed przedszkolem - obok budynku przy ul, Romualda

Traugutta 9

-

tablica ogłoszeniowa

ul. Nadgórników przy przystanku autobusowym

—

tablica ogłoszeniowa

Załąapik

Nr 2

do Zarządzenia nr 0050. HD. .2020
Prezydenta Miasta Będzina
z dnia 19 lutego 2020 roku

WYKAZ LOKALIZACJI TERENÓW POD URZĄDZENIA
NA OGŁOSZENIA WYBORCZE KOMITETÓW WYBORCZYCH

„Park Syberka” od strony ul. Czeladzkiej

—

od wiaty przystankowej w kierunku ulicy

Józefa Piłsudskiego
Łagisza

uI.

Pokoju - teren przy przystanku autobusowym na wprost Urzędu

Pocztowego
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 uI. Kasztanowej

Teren przy ul. Krakowskiej

-

sąsiadujący z parkingiem strzeżonym

w ul. Kielecką
Dworzec PKP Będzin Miasto

—

skwer

Dworzec PKP Nowy Będzin

-

skwer

-

przy wjeździe

