
ZARZĄDZENIE NR 215/2021 
BURMISTRZA ZIĘBIC 

z dnia 24 września 2021 r. 

w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Ziębice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie 
urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach 

uzupełniających do Rady Miejskiej w Ziębicach w okręgu wyborczym nr 9, zarządzonych na dzień 
28 listopada 2021 r. 

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r.  poz. 1319) 
w związku z Zarządzeniem nr 355 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 września 2021 r. w sprawie 
przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Ziębicach w okręgu wyborczym nr 9 (Dz. 
Urz. Woj. Doln. poz. 4309 i 4325) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 1. 1.Wyznaczam na terenie gminy Ziębice miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczenie 
urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach  
uzupełniających do Rady Miejskiej w Ziębicach w okręgu wyborczym nr 9, zarządzonych na dzień 28 listopada 
2021 r. 

2. Wykaz miejsc, o których mowa w § 1 ust. 1 zawiera załącznik do niniejszego zarządzenia. 

3. Plakaty i obwieszczenia wyborcze należy umieszczać w taki sposób, by można je było usunąć bez 
powodowania szkód. 

4. Obwieszczenia i plakaty wyborcze nieusunięte przez zobowiązane komitety wyborcze w terminie 30 dni 
po dniu wyborów zostaną usunięte na koszt obowiązanych. 

§ 2. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń                
w Urzędzie Miejskim w Ziębicach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

 

   

Burmistrz Ziębic 
 
 

Mariusz Szpilarewicz 
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Załącznik do zarządzenia Nr 215/2021 

Burmistrza Ziębic 

z dnia 24 września 2021 r. 

Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych 
i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej 

w Ziębicach w okręgu wyborczym nr 9, zarządzonych na dzień 28 listopada 2021 r. 

L.p. Miejscowość Opis miejsca 
1 Biernacice Sołeckie tablice ogłoszeń 
2 Niedźwiednik Sołeckie tablice ogłoszeń 
3 Rososznica Sołeckie tablice ogłoszeń 
4 Służejów Sołeckie tablice ogłoszeń 
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