
OBWIESZCZENIE 
WÓJTA GMINY ZAGNAŃSK 
z dnia 12 czerwca 2020 r. 

 
w sprawie: wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych 

obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 

 
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.: Dz. U.  

z 2019 r., poz. 506 ze zm.) w zw. z art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U.  

z 2019 r., poz. 684 i 1504 oraz z 2020 poz. 568) podaje się do wiadomości wyborców informację  

o wyznaczeniu na obszarze Gminy Zagnańsk miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie 

urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 

Lp. Sołectwo Miejscowość Miejsce tablic 

1 Bartków Bartków 
Goleniawy 

- w sąsiedztwie posesji nr 1, nr 50, nr 96 
- w sąsiedztwie posesji nr 3,  nr 42 

2 Belno Belno - w sąsiedztwie posesji 23,  nr 75 

- w sąsiedztwie szkoły podstawowej 

3 Chrusty Chrusty - w sąsiedztwie posesji nr 11, nr 29, nr 68,  

- vis a vis posesji 115  

4 Długojów Długojów - w sąsiedztwie posesji nr 12, nr 23   

5 Gruszka Gruszka 
Ścięgna, Barcza 

- w sąsiedztwie posesji 108, nr 126 
- w sąsiedztwie posesji nr 1,  nr 45 

6 Janaszów 

 

Janaszów 

Jasiów 

- naprzeciwko posesji nr 41, nr 82 

- przy posesji nr 1 

7 Jaworze Jaworze 

Siodła 

- w sąsiedztwie posesji nr 25, nr 76 

- w sąsiedztwie posesji nr  32A, nr 8F (łącznik    

  Jaworze/Siodła) 

8 Kajetanów Kajetanów 

Zabłocie 
Kajetanów Dolny 

- w sąsiedztwie posesji nr 12, nr 27 

- przy szkole w  Kajetanowie 
- przy posesji nr 72 

9 Kaniów Kaniów 

 

Borowa Góra 

- w sąsiedztwie posesji nr 3, nr 52, nr 121, 

- ul. Dębowa 19, ul. Brzozowa 11 

- przed sklepem 

10 Kołomań Kołomań - w sąsiedztwie posesji nr 37, nr 74, nr 106 

- w sąsiedztwie Kaplicy 

11 Lekomin Lekomin - w sąsiedztwie posesji nr  49 

- w sąsiedztwie posesji nr 34 

12 Samsonów Samsonów-Ciągłe 
Samsonów-Piechotne 

Samsonów 

Samsonów-

Komorniki 

- w sąsiedztwie posesji nr 19A 
- naprzeciwko Kościoła, 

- w sąsiedztwie świetlicy  OSP, obok szkoły     

  (przy przystanku autobusowym), 

- ul. Samsonów Komorniki/ róg ul. Miodowej, Rurarnia 1  

13 Szałas Szałas - w sąsiedztwie posesji nr 5, nr 29A, nr 107A 

- w sąsiedztwie Domu Ludowego 

14 Tumlin Tumlin-Dąbrówka 
Tumlin-Osowa 

 

Tumlin-Węgle 

 

Tumlin - Zacisze 

- przy posesji nr 56,  
- przy posesji nr 42, przy ul. Sosnowej 37,     

  przy sklepie „Konzbi” nr 25 

- w sąsiedztwie posesji nr 42, nr 63, 

- koło Kościoła, 

- przy sklepie „Kinga” nr 22 , przy boisku,  

  przy posesji nr 9A 

15 Umer Umer 
 

 

- w sąsiedztwie posesji nr 9A, nr 39,  
  parking/zalew przy DW 750 

- skrzyżowanie Umer/droga wojewódzka 

- koło byłej szkoły podstawowej 

16 Zachełmie Zachełmie - w sąsiedztwie posesji nr 13,    

  nr 59, nr 60, nr 85, nr 141 

17 Zagnańsk Zagnańsk - przy ul. Przemysłowej nr 13,  przy ul. Słonecznej (koło stacji  

  paliw), przy ul. Spacerowej nr 2,  przy ul. Turystycznej (obok  
  Lewiatana), przy ul. Dęba Bartka/róg ul. Bartkowe Wzgórze, 

- przy ul. Turystycznej nr 43, przy ul. Turystycznej nr 12A, 

- oś. Wrzosy przy posesji nr 1, oś. Wrzosy przy posesji nr 13 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Zagnańsk 

   /-/ Wojciech ŚLEFARSKI 


