OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA DZIAŁDOWO
z dnia 18 września 2007 roku
1. W związku z wyborami do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonymi na dzień 21 października 2007r. w celu
umożliwienia komitetom wyborczym wywieszenia swoich plakatów, jak również zapewnienia umieszczania
urzędowych obwieszczeń wyborczych, a także w celu umożliwienia dotarcia do nich jak największej grupy
wyborców, przypominam, że Rada Miasta Działdowo uchwałą Nr XVIII/274/2000 z dnia 31 sierpnia
(nowelizowana uchwałą Nr XX/283/2000 z dnia 16.11.2000r.) ustaliła zasady korzystania z miejskich słupów
ogłoszeniowych, i tak:
•
•
•

wprowadzony został zakaz umieszczania innych niż urzędowe informacji na określonej części słupów
ogłoszeniowych, tj. na powierzchni 0,7 m wysokości każdego słupa ogłoszeniowego, liczona od jego górnej
krawędzi, na całym obwodzie,
pozostałą powierzchnię słupów ogłoszeniowych, tj. powierzchnię nie objętą zakazem, udostępniono
do bezpłatnego korzystania w celach przewidzianych dla jej funkcji,
powierzchnię każdego słupa ogłoszeniowego wyłączoną spod ogólnego dostępu odgraniczono od powierzchni
udostępnionej linią malowaną o szerokości co najmniej 3 cm; powierzchnia tej linii nie podlega użytkowaniu.

2. Wobec powyższego podaję do publicznej wiadomości, że miejskie słupy ogłoszeniowe są podstawowymi
miejscami przeznaczonymi na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów
wyborczych z zachowaniem pełnego respektowania i poszanowania zasad, o których mowa w pkt 1 niniejszego
obwieszczenia.
3. W celu umożliwienia użytkowania ogólnodostępnej powierzchni słupów ogłoszeniowych przez jak największą liczbę
osób, instytucji, organizacji i komitetów wyborczych wprowadzam ograniczenie do umieszczania tylko jednego
plakatu lub hasła wyborczego, ogłoszenia, komunikatu, apelu itp. informacji na jednym słupie ogłoszeniowym.
4. Lokalizacja miejskich słupów ogłoszeniowych (12 szt.):
•
•
•
•
•
•

Pl.Mickiewicza
ul.Wł.Jagiełły - 2 szt.
róg ul.Księżodworskiej i Osiedleńczej
ul.Lidzbarska
róg ul.M.Skłodowskiej-Curie i K.Małłka
ul.Zbożowa

•
•
•
•
•

róg ulicy Wolności i Sportowej
ul.Nidzicka przy skrzyżowaniu z ul.Karłowicza
ul.Leśna
róg ul.Leśnej i Matejki
ul.Marii Zientary-Malewskiej

5. Dodatkowo wyznaczam słupy oświetlenia ulicznego i wiaty przystanków autobusowych (PKS) będące
własnością miasta Działdowo, jako miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie plakatów lub haseł
wyborczych. Sposób umieszczania plakatów lub haseł wyborczych winien umożliwić ich usunięcie bez
spowodowania szkody, a także przy zachowaniu przepisów porządkowych. Materiały wyborcze winny być
oznaczone „od kogo pochodzą”.
Zasady postępowania w tych sprawach oraz konsekwencje ich naruszenia określają: art. 89, art. 90 i art. 220 ustawy
z dnia 12 kwietnia 2001r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu RP i do Senatu RP (Dz. U. Nr 46, poz. 499 z późn. zm.).
6. Lokalizacja latarni oświetlenia ulicznego, stanowiących własność miasta Działdowo:
ul.Zbożowa
ul.Pszeniczna
ul.Owsiana
ul.Jęczmienna
ul.Kąkolowa
ul.Rzepakowa
ul.Lniana
ul.Chabrowa
ul.Makowa
ul.Rumiankowa

ul.Krasickiego
ul.Poprzeczna
ul.Bielnikowa
ul.Piwna
ul.Młyńska
ul.Dąbrowszczaków
ul.Górna
ul.Tylna
ul.Waryńskiego
ul.Katarzyny

ul.Wolności
ul.Zamkowa
ul.Wł.Jagiełły
ul.Łąkowa
ul.Słowackiego
ul.Kościuszki
ul.Pocztowa
ul.Krótka
ul.Średnia
Pl.Mickiewicza

ul.Hallera
Pl.1 Maja
ul.Boya-Żeleńskiego
ul.Konopnickiej
ul.Męczenników
ul.K.Małłka
ul.ZMS
ul.Leśna (bloki -osiedle)
ul.Słoneczna
ul.Orzeszkowej

ul.Olsztyńska
ul.Świerkowa
ul.Północna

7. Lokalizacja wiat przystanków autobusowych (PKS), stanowiących własność miasta Działdowo:
ul.M.Skłodowskiej – Curie, ul.Kościuszki, ul.M.Konopnickiej, ul.Nidzicka.
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