
ZARZĄDZENIE Nr 148/VII/2017 

BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA 

z dnia 28 sierpnia 2017 r. 

 
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych 

obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach 

uzupełniających do Rady Miasta Milanówka zarządzonych na dzień 5 listopada 2017 roku. 

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 

oraz 1089), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r., 

poz. 446; poz. 1579; poz. 1948, z 2017 r. poz. 730; poz. 935), w związku z Zarządzeniem Nr 482 

Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 sierpnia 2017 roku w sprawie wyborów uzupełniających  

do Rady Miasta Milanówka zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

Wyznaczam   na   terenie   miasta   Milanówka   następujące   miejsca   przeznaczone   na   bezpłatne 

umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych: 

 

1) słupy ogłoszeniowe: 

a) ul. Kościuszki róg ul. Letniczej, 

b) ul. Kościuszki – Pl. Starzyńskiego, 

c) ul. Słowackiego róg ul. Zachodniej, 

d) ul. Krakowska przy stacji PKP, 

e) ul. Warszawska przy stacji PKP, 

f) ul. Piłsudskiego róg ul. Warszawskiej, 

g) ul. Piłsudskiego u wylotu ul. Dębowej, 

h) ul. Piłsudskiego przy sklepie Biedronka, 

 i) ul. Brzozowa przy budynku administracji GSM, 

 

2) tablice informacyjne: 

a) ul. Krzywa przy targu, 

b) ul. Kazimierzowska przy WKD, 

c) ul. St. Hellera róg ul. Łąkowej, 

d) ul. Podleśna przy ul. Owocowej 

e) ul. Królewska przy WKD, 

f) ul. Gospodarska przy skrzyżowaniu z ul. Przyszłości, 

g) ul. Krzywa przy skrzyżowaniu z ul. Piłsudskiego. 

 

§ 2 

Urzędowe obwieszczenia wyborcze będą umieszczane także na miejskich tablicach ogłoszeniowych 

Urzędu Miasta Milanówka.  

 

§ 3 

Właściwe komitety wyborcze obowiązane są usunąć plakaty dotyczące wyborów uzupełniających      

do Rady Miasta Milanówka w terminie 30 dni po dniu wyborów. 

 

§ 4 

Zarządzenie podaje się do wiadomości publicznej poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Miasta oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.  

 

§ 5 

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Organizacyjnego. 

 

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

 

                                                                                                           Burmistrz Miasta Milanówka 

           /-/ 

                                                                                                    Wiesława Kwiatkowska 

 


