
OBWIESZCZENIE 
Burmistrza Miasta Podkowa Le śna 

z dnia 16 wrze śnia 2015 r. 

w sprawie wyznaczenia na obszarze miasta Podkowa Le śna miejsc 
przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urz ędowych obwieszcze ń 
wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczy ch w wyborach  
do Sejmu RP i do Senatu RP zarz ądzonych na dzie ń 25 października 2015 r. 

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy  
(Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości wykaz 
miejsc na terenie miasta Podkowa Leśna przeznaczonych na bezpłatne 
umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów 
wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień  
25 października 2015 r.: 

1. tablica ogłoszeniowa na przystanku WKD Podkowa Leśna Główna, 
2. tablica ogłoszeniowa na przystanku WKD Podkowa Leśna Wschodnia, 
3. tablica ogłoszeniowa przy ul. Słowiczej (u wylotu ul. Sowiej), 
4. tablica ogłoszeniowa przy ul. Jeleniej (vis a vis sklepu spożywczego), 
5. tablica ogłoszeniowa przy ul. Błońskiej (przy przychodni), 
6.   tablica ogłoszeniowa przy ul. Głównej (przy przedszkolu), 
7.   tablica ogłoszeniowa przy ul. Bukowej (przy sklepie). 

 
Do dnia 1 października 2015 r. na ternie miasta zostaną ustawione dodatkowe 
tablice z lokalizacją: 
 

1. tablica ogłoszeniowa przy ul. Jana Pawła II (przy pawilonie handlowym), 
2. tablica ogłoszeniowa przy ul. Jana Pawła II (przy Zespole Szkół), 
3. tablica ogłoszeniowa przy zbiegu ul. Jana Pawła II i ul. Sienkiewicza, 
4. tablica ogłoszeniowa przy zbiegu ul. Lipowej  i ul. Topolowej, 
5. tablica ogłoszeniowa na przystanku przy wejściu do Parku Przyjaźni  

Polsko-Węgierskiej od strony ul. Jana Pawła II, 
6. tablica ogłoszeniowa na ul. Króliczej (w pobliżu przystanku WKD Podkowa 

Leśna Wschodnia), 
7. tablica ogłoszeniowa przy ul. Parkowej (przy przystanku WKD Podkowa 

Zachodnia), 
8. tablica ogłoszeniowa przy ul. Jeleniej (przy przychodni), 
9. tablica ogłoszeniowa przy ul. Błońskiej (przy przychodni), 
10. tablica ogłoszeniowa przy ul. Głównej (przy przedszkolu), 
11. tablica ogłoszeniowa przy ul. Brwinowskiej (róg ul. Helenowskiej). 

 
 
                            Burmistrz Miasta Podkowa Leśna
                                           /-/ Artur Tusiński 


