OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA PRUSZCZA GDAŃSKIEGO
z dnia 17 sierpnia 2018 r.
w sprawie wyznaczenia miejsc na terenie miasta Pruszcza Gdańskiego
przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń
wyborczych i plakatów wszystkich uprawnionych komitetów wyborczych,
w związku z wyborami do Sejmiku Województwa Pomorskiego, Rady Powiatu
Gdańskiego, Rady Miasta Pruszcz Gdański oraz Burmistrza Pruszcza
Gdańskiego, zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r.
Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeksu wyborczego (tekst
jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 754, poz. 1000, poz. 1025, poz. 1238, poz. 1282, poz. 1349,
poz. 1321) p o d a j e s i ę d o p u b l i c z n e j w i a d o m o ś c i, że na obszarze miasta
Pruszcz Gdański Burmistrz Pruszcza Gdańskiego wyznaczył następujące miejsca (słupy
ogłoszeniowe) przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń
wyborczych i plakatów wszystkich uprawnionych komitetów wyborczych, w związku
z wyborami do Sejmiku Województwa Pomorskiego, Rady Powiatu Gdańskiego, Rady
Miasta Pruszcz Gdański oraz Burmistrza Pruszcza Gdańskiego, zarządzonymi na dzień
21 października 2018 r.:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

skrzyżowanie ulic: Grunwaldzka – Fryderyka Chopina – koło postoju TAXI,
ul. Dworcowa – pętla autobusowa,
ul. Fryderyka Chopina – koło sklepu z artykułami szklanymi,
ul. Juliana Ursyna Niemcewicza – koło postoju TAXI,
ul. Niepodległości – przed sklepem „ELF”,
ul. Grunwaldzka – naprzeciw wejścia do budynku Urzędu Miasta,
skrzyżowanie ulic: Ildefonsa Gałczyńskiego – Jana Kochanowskiego –
przed sklepem,
8) skrzyżowanie ulic Powstańców Warszawy – Generała Stanisława
Skalskiego,
9) przy ul. Jarosława Dąbrowskiego – za sklepem,
10) skrzyżowanie ulic: Wojska Polskiego – Obrońców Pokoju,
11) ul. Obrońców Poczty Polskiej (przy parkingu),
12) pętla autobusowa na ulicy Generała Stanisława Skalskiego – Osiedle
„Komarowo”,
13) przy ul. Andrzeja Frycza Modrzewskiego – niedaleko skrzyżowania
z ul. Emilii Plater, obok sklepu,
14) skrzyżowanie ulic: Jana Kasprowicza – Fantazego,
15) ul. Grunwaldzka przy restauracji „Jawor”,
16) ul. Obrońców Wybrzeża przy sklepie „Fart”,
17) ul. Obrońców Pokoju – przy głównej bramie cmentarza komunalnego,
18) ul. Spokojna – przy głównej bramie cmentarza komunalnego.
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