OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 20 lutego 2020 r.
Na podstawie art.114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 z późn. zm.)
w związku z zarządzonymi wyborami Prezydenta RP na dzień 10 maja 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 184) podaje się
do publicznej wiadomości następujące informacje:
1. Wyłącznie dla potrzeb umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych wyznacza się:
• gablotę informacyjną przy ratuszu miejskim na Placu Mickiewicza,
•
tablicę informacyjną w Urzędzie Miasta Działdowo - ul. Zamkowa 12, I piętro (przy sali konferencyjnej).
2. Dodatkowymi miejscami przeznaczonymi na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych
są miejskie słupy ogłoszeniowe.
3. Umieszczanie plakatów i haseł wyborczych komitetów wyborczych na miejskich słupach ogłoszeniowych jest
płatne na zasadach określonych uchwałą nr XII/89/15 Rady Miasta Działdowo z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie
ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze słupów ogłoszeniowych zlokalizowanych na terenie miasta Działdowo,
będących własnością Gminy – Miasto Działdowo.
Lokalizacja miejskich słupów ogłoszeniowych (17 szt.):
•
•
•
•
•
•
•
•

Pl. Mickiewicza
ul. Wł. Jagiełły
ul. Gen. J. Hallera skrzyżowanie z ul. Łąkową
ul. E. Orzeszkowej przy trakcie pieszo-rower.
ul. Księżodworska skrzyżow. z ul. Osiedleńczą
ul. Księżodworska skrzyżow. z ul. Miodową
ul. Lidzbarska
ul. Zbożowa

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ul. Norwida przy przychodni lekarskiej
ul. Sportowa
ul. Okólna skrzyżowanie z ul. Piaskową
ul. Nidzicka przy skrzyżowaniu z ul. Karłowicza
ul. Świerkowa skrzyżowanie z ul. Nidzicką
ul. M. Zientary – Malewskiej
ul. Leśna
ul. Matejki skrzyżowanie z ul. Leśną
al. św. Katarzyny Aleksandryjskiej

4. Natomiast na bezpłatne umieszczanie (bez użycia klejów i taśm klejących) plakatów i haseł wyborczych komitetów
wyborczych wyznaczam słupy oświetlenia ulicznego, będące własnością miasta, w lokalizacji, jak niżej.
Sposób umieszczania plakatów i haseł wyborczych winien umożliwić ich usunięcie bez powodowania szkód,
a także przy zachowaniu przepisów porządkowych (art. 110 § 3 Kodeksu wyborczego). Materiały wyborcze powinny
zawierać wyraźne oznaczenie komitetu wyborczego, od którego pochodzą (art. 109 § 2 Kodeksu wyborczego).
5.

Lokalizacja latarni oświetlenia ulicznego, stanowiących własność miasta Działdowo, wskazanych na bezpłatne
umieszczanie plakatów i haseł wyborczych komitetów wyborczych:

ulul. Boczna
uul. Broniewskiego
uul. Brzozowa
uul. Brzechwy
uul. Chabrowa
uul. Chmielna
uul. Dąbrowskiej
uul. Dmowskiego
uul. Dożynkowa
uul. Gałczyńskiego
uul. Graniczna
uul. Gryczana
uul. Jęczmienna
uul. Kajki
uul. Kąkolowa
uul. Klonowa
uul. Kochanowskiego
uul. Kolejowa

ul. Konwaliowa
ul. Krasickiego
ul. Legionów Pol.
ul. Letnia
ul. Lipowa
ul. 11 Listopada
ul. Lniana
ul. Łubinowa
ul. Makowa
ul. Miodowa
ul. Mrongowiusza
ul. Osiedleńcza
ul. Owsiana
ul. Paderewskiego
ul. W. Pileckiego
ul. Polna
ul. Południowa
ul. Pow. Wielkopol.

ul. B. Prusa
ul. Pszeniczna
ul. M. Reja
ul. Reymonta
ul. Różana
ul. Rumiankowa
ul. Rzepakowa
ul. Sienkiewicza
ul. W. Sikorskiego
ul. Spokojna
ul. Traugutta
ul. Tulipanowa
ul. J. Tuwima
ul. Wyspiańskiego
ul. Zbożowa
ul. Zielona
ul. Żeromskiego
ul. Żytnia

ul. Bielnikowa
ul. Cicha
ul. Chopina
ul. Górna
ul. Grunwaldzka
(na odcinku

pl. 1 Maja
pl. Mickiewicza
ul. Pocztowa
ul. Poprzeczna
ul. SkłodowskiejCurie
od ronda im.
ul. Słowackiego
Z. Grajkowskiego ul. Strumykowa
do PPU Techmor) ul. Średnia
ul. Gen. J. Hallera ul. Tylna
ul. Wł. Jagiełły
ul. Waryńskiego
ul. Katarzyny
ul. Wąska
ul. Konopnickiej ul. A. Wellengera
ul. Kopernika
ul. Wolności
ul. Kościuszki
ul. Wyszyńskiego
ul. Krótka
ul. Zamkowa
ul. Łąkowa
ul. B.-Żeleńskiego
ul. Mazurska
ul. Karłowicza
ul. Młyńska
ul. Lenartowicza
ul. Orzeszkowej ul. Nidzicka
ul. Piwna
ul. św. Wojciecha
ul. Słoneczna
ul. Norwida
pl. Biedrawy
ul. Północna

ul. SukiertowejBiedrawiny
ul. Z.- Malewskiej
al. św. Katarzyny
Aleksandryjskiej
ul. Bursztynowa
ul. Chlebowskiego
ul. Dębowa
ul. Diamentowa
ul. Koralowa
ul. Matejki
ul. Michałowskiego
ul. Modrzewiowa
ul. Orłowskiego
ul. Podkowińskiego
ul. Rubinowa
ul. Rydygiera
ul. Sosnowa
ul. Szafirowa
ul. Świerkowa
ul. Wrzosowa
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