
Zarządzeni, xr .....ł16.Q.........l20t8

Prezydenta Miasta Zamość

z dnia .......././t,. ffi..............2018 r.

w sprawie wyznaczeniana obszarze |Miasta ZamośÓ miejsc ptzeznaazonych na bezpŁatne

umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

w zwtązktt z wyborami samorządowymi w 2018 roku'

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym lDz.U.

z 2OI8 r. poz' 994 z pożn. zm'l oraz art' 1 14 ustawy z dnta 5 stycznia 20II t. - Kodeks

wyborczy lDz.TJ. z2OI8 r. poz.754 zpoŻn. zm.l zarządzam, co następuje:

$1

Wyznaczam na terenie Miasta Zamość miejsca ptzęZnaczonę na bezpŁatte umieszczanie

urzędowych obwięszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku

z wyborami samorządowymi w 2018 roku, okreŚlone w wykazie stanowiącym załącznik

nr 1 do niniejszego zwządzenta.

$2

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poptzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń

Urzędu Miasta Zamośc otazw Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zamość.

$3

Zarządzenię wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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Załącznlknr 1

Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń
wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami samorządowymi
w 2018 roku.

i. Wykaz miejsc lokalizacji słupów ogłoszeniow}'ch na terenie Miasta Zamośó :

1. ul. ormiańska
2. ul. Staszica
3. ul' Kołłątaja
4. ul. Peowiakow ( ZGL)
5. ul. Asnyka
6. ul. Peowiaków ( Szkoła Podst. Nr 10)
7. ul. Orla
8. ul.Partyzantów ( Urząd Marszałkowski )
9' ul'Partyzantów ( Urząd Wojewodzki)
10. ul. Polna
1 1. ul. Hrubieszowska
12. ul. Akadęmicka
13. ul. Zamoyskiego
14. ul. Kr. Jadwigi (OSiR)
15. ul. Sląska (ośr.Szkol.Wych.)
l6. ul. Szczebrzęska (ZSP)
17. ul. Szczebrzeska (GS)
18. ul. Szczebrzęska (Zoo)
19. ul. Podgroble ( US )
20. ul. Promienna
21. ul. Kochanowskiego (TBS)
22.ul. Młyńska
23. ul. Lwowska ( Restauracja Wiatrak )
24.ul. Lwowska Sz.P. Nr 2
25. v|. Peowiaków (Urząd Gminy)
26. ul. Okrzei - ( pawilon handl. PSS)
27 . ul. Orzeszkowej ( Rynek Zielony)
28. ul. Lubelska ( Orlen )
29.ttL Lubelska (przystanek MZK)
30. ul. Wybickiego
31. ul. Powiatowa oś' Energetyk
32. tll. Zamoyskiego kładka ( pawolon handl. Biedronka )
33. ul' Peowiaków ( cmentarz paraf')
34. ul. Sląska ( przychodnia )
35. ul. Piłsudskiego ( pawilon handl. Stokrotka )



36. ul. Kamienna 13
37. ul. Kilińskiego ( pawilon handl. PSS )
38. ul. Partyzantow ( przystanek MZK - naprzeciw ZDK)

2.Wykaz miejsc lokalizacji tablic informacyjłych na terenie Miasta Zamość:

1. ul. Podgroble ( przystanek MZK )
2. ul. Studzienna lE. Plater
3. ul. Hęwęliusza
4. ul.Partyzantów ( przystanek MZKprzy ,,Kanclerzu'')
5. ul. Hrubieszowska ( przystanek MZK obok Hop Stop )
6. ul. Lipska ( P.H. Biedronka )
7. ul. Monte Cassino ( obok Pawilonu Handl. PSS/ blok nr 30 )
8. ul. Granicza / Lubelska
9. ul. Graniczna / Powiatowa ( przystanek MZK )
10. ul.Majdan ( przystanek MZK )


