
OBWIESZCZENIE  

Wójta Gminy Dzikowiec  

z dnia 27 sierpnia 2018 r.  

w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Dzikowiec miejsc przeznaczonych na bezpłatne 

umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 

       Na podstawie art. 114  ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U.  z 2018r. poz. 

754 z późn. zm.) w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad 

dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonymi na  

dzień 21 października 2018r. podaję do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz  

w Biuletynie Informacji Publicznej wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie 

urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych  

Wykaz tablic ogłoszeń  
Lp.   Nazwa miejscowości  Miejsce lokalizacji tablicy ogłoszeń  

1. Dzikowiec  obok Urzędu Gminy,  

obok Samorządowego Centrum Kultury,  

obok sklepu GS nr 6, 

obok sołtysa, 

przed skrzyżowaniem obok posesji przy ul. Sokołowskiej nr 1, 

przystanek PKS, 

obok posesji przy ul. Rzeszowskiej nr 127  

2.  Nowy Dzikowiec  

oraz Osia Góra  

obok remizy,  

przystanek PKS 

3.  Mechowiec obok sklepu GS nr 2,  

obok sklepu posesji nr 49,   

obok sołtysa,  

obok kościoła   

4.  Płazówka  obok sołtysa, 

obok sklepu GS nr 13,   

przystanek PKS 

5.  Kopcie  obok sołtysa, 

obok domu strażaka,  

przystanek PKS,  

obok posesji 68 A, 

obok sklepu-posesja nr 74    

6. Lipnica  obok sklepu GS na skrzyżowaniu, 

obok remizy,  

obok sklepu na zagrodach,  

przystanek od Woli Raniżowskiej 

7. Wilcza Wola  obok Szkoły Podstawowej,  

obok sklepu – posesja przy ul. Rzeszowskiej nr 16,  

obok sklepu – posesja przy ul. Rzeszowskiej nr 230, 

na skrzyżowaniu w Maziarni,  

przystanek PKS- obok posesji przy ul. Rębisze nr 31, 

obok sklepu – posesja przy ul. Św. Jana Pawła II 62, 

obok sklepu – posesja przy ul. Rzeszowskiej nr 396,  

obok stacji CPN  

8.  Spie  obok kościoła,  

obok szkoły, 

w Sudołach przy remizie,   

w Sudołach obok posesji nr 116,  

w Kolaniskach obok posesji nr 68,  

w Karbach obok posesji nr 96 

 

                                                                                                               Zastępca Wójta Gminy Dzikowiec   

Józef Tęcza     


