ZARZĄDZENIE NR 686/IK/2019
PREZYDENTA MIASTA ZABRZE
z dnia 28 sierpnia 2019 r.
w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych, obwieszczeń
referendalnych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych, plakatów dotyczących referendum
oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości
Na podstawie art. 110 i art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. 2019 r.
poz. 684, poz. 1504), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2019 r., poz. 506, poz. 1309), art. 43 ust. 1 i art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum
ogólnokrajowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1444, 1504), art. 1 ust. 2 i art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 15 września
2000 r. o referendum lokalnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 741) oraz § 5 ordynacji wyborczej do organów jednostek
pomocniczych Miasta Zabrze stanowiącej załącznik do statutów jednostek pomocniczych Miasta Zabrze będących
załącznikami do obowiązujących uchwał Rady Miasta Zabrze w sprawie nadania statutów jednostkom
pomocniczym Miasta Zabrze (ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego) zarządza się, co
następuje:
§ 1. Zapewnić na terenie Miasta Zabrze miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych
obwieszczeń wyborczych i referendalnych na wyznaczonej dolnej połowie słupów ogłoszeniowych,
zlokalizowanych na terenie Miasta wg załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia (dokładne usytuowanie słupów
ogłoszeniowych przedstawione jest na mapie miasta, dostępnej na stronie internetowej www.siot.um.zabrze.pl).
§ 2. Zapewnić na terenie Miasta Zabrze miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie plakatów wyborczych
komitetów wyborczych i referendalnych na wyznaczonej dolnej połowie tablic i słupów ogłoszeniowych,
zlokalizowanych na terenie Miasta wg załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia (dokładne usytuowanie tablic
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Plakaty wyborcze i referendalne umieszczane są przez komitety wyborcze i referendalne we własnym zakresie.
§ 3. 1. Po złożeniu pisemnego powiadomienia w Wydziale Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego
w Zabrzu (Zabrze ul. Wolności 286, IV piętro, pok. 407) podpisanego przez pełnomocnika wyborczego,
referendalnego, możliwe będzie bezpłatne umieszczanie plakatów, haseł i urządzeń (tymczasowych)
ogłoszeniowych ustawianych przez komitety wyborcze i referendalne we własnym zakresie:
1) na gminnych latarniach oświetlenia ulicznego plakatów, haseł wyborczych i referendalnych
(wg lokalizacji wskazanych na mapie dostępnej na stronie internetowej www.siot.um.zabrze.pl);
2) na poboczu chodnika drogi własnych urządzeń (tymczasowych) ogłoszeniowych w celu prowadzenia kampanii
wyborczej i referendalnej;
3) poza chodnikiem drogi na terenach gminnych własnych urządzeń (tymczasowych) ogłoszeniowych w celu
prowadzenia kampanii wyborczej i referendalnej.
2. Treść pisemnego powiadomienia o którym mowa w ust. 1 powinna zawierać:
1) nazwisko i imię pełnomocnika wyborczego lub referendalnego;
2) adres i siedzibę komitetu wyborczego lub referendalnego (wskazane jest podanie nr telefonu);
3) zakres rzeczowy zgodnie z nw. listą:
a) umieszczenie plakatów, haseł wyborczych i referendalnych na gminnych latarniach oświetlenia ulicznego
(wg lokalizacji wskazanych na mapie miasta, dostępnej na stronie www.siot.um.zabrze.pl ),
b) umieszczenie na poboczu chodnika drogi własnych urządzeń (tymczasowych) ogłoszeniowych w celu
prowadzenia kampanii wyborczej i referendalnej (należy wskazać dokładne miejsce umieszczenia
urządzenia, rodzaj np. stojak i ilość),

c) umieszczenie poza chodnikiem drogi na terenach gminnych własnych urządzeń (tymczasowych)
ogłoszeniowych w celu prowadzenia kampanii wyborczej i referendalnej (należy wskazać dokładne miejsce
umieszczenia urządzenia, rodzaj np. stojak i ilość).
§ 4. Ustalić warunki umieszczania plakatów, haseł wyborczych i referendalnych na gminnych latarniach
oświetlenia ulicznego, własnych urządzeń (tymczasowych) ogłoszeniowych na poboczu chodnika oraz poza
chodnikiem drogi na terenach gminnych:
1) plakaty, hasła wyborcze i referendalne na latarniach powinny być umieszczone stabilnie, na wysokości min.
2,00 m od podłoża, w bezpiecznej odległości od skrzyżowania ulic;
2) plakaty, hasła wyborcze
oraz znaków drogowych;
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3) własne urządzenia (tymczasowe) ogłoszeniowe winny być stabilne;
4) konstrukcje własnych urządzeń (tymczasowych) ogłoszeniowych muszą znajdować się w bezpiecznej
odległości od skrzyżowania ulic i przejść dla pieszych, nie mogą utrudniać ruchu pieszych na chodniku;
5) własne urządzenia (tymczasowe) ogłoszeniowe na poboczu chodnika drogi publicznej należy
tak ustawić, aby nie kolidowały z parkującymi samochodami oraz nie stwarzały zagrożenia w ruchu
samochodowym i pieszym. Szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych musi być taka,
żeby nie utrudniała pieszym ruchu i nie była mniejsza niż 1,5 m;
6) plakaty, hasła wyborcze i referendalne oraz własne urządzenia (tymczasowe) ogłoszeniowe nie mogą stwarzać
zagrożenia dla osób trzecich oraz pojazdów;
7) zakazuje się mocowania linek nośnych banerów do słupów oświetlenia ulicznego bez uprzedniego uzgodnienia
technicznego z Wydziałem Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
8) nie wyraża się zgody na umieszczanie przyczep, przyczepek reklamowych oraz na reklamy mobilne
umieszczone na pojazdach mechanicznych.
§ 5. Niniejsze zarządzenie ma zastosowanie:
1. W wyborach:
1) do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej;
2) Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
3) do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej;
4) do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz prezydenta;
5) do organów jednostek pomocniczych Miasta Zabrze.
2. W referendach:
1) ogólnokrajowych;
2) lokalnych.
§ 6. Plakaty, hasła wyborcze i referendalne oraz własne urządzenia (tymczasowe) ogłoszeniowe należy
umieszczać i mocować w taki sposób, aby można je było następnie usunąć bez powodowania szkód i uszkodzeń
(np. powłoki antykorozyjnej słupów oświetleniowych).
§ 7. Plakaty, hasła wyborcze i referendalne oraz własne urządzenia (tymczasowe) ogłoszeniowe niewłaściwie
zamocowane lub zniszczone należy na bieżąco naprawić lub usunąć.
§ 8. Plakaty, hasła wyborcze i referendalne oraz własne urządzenia (tymczasowe) ogłoszeniowe, których
sposób umieszczenia lub zamontowania może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo bezpieczeństwu mienia bądź
bezpieczeństwu w ruchu drogowym będą usuwane na koszt komitetów wyborczych i referendalnych.
§ 9. Plakaty, hasła wyborcze i referendalne oraz własne urządzenia (tymczasowe) ogłoszeniowe wraz
z podkładami na których były umocowane należy usunąć wraz z mocowaniami, z opaskami na których były
zamocowane w terminie do 30 dni po dniu wyborów lub referendum. Do ich usunięcia zobowiązani
są pełnomocnicy wyborczy i referendalni.

§ 10. Plakaty, hasła wyborcze i referendalne oraz własne urządzenia (tymczasowe) ogłoszeniowe nieusunięte
przez pełnomocników wyborczych i referendalnych w terminie 30 dni po dniu wyborów lub referendum zostaną
usunięte na ich koszt.
§ 11. Obowiązek, o którym mowa w § 9, nie dotyczy sytuacji, w której plakaty i hasła wyborcze
oraz urządzenia ogłoszeniowe ustawione w celu prowadzenia agitacji wyborczej znajdują się
na nieruchomościach, obiektach lub urządzeniach niebędących własnością Skarbu Państwa, państwowych osób
prawnych, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub stowarzyszeń, komunalnych osób prawnych oraz
spółek, w których większość akcji lub udziałów ma Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub ich
związki, oraz fundacji utworzonych przez organy władzy publicznej, a pozostawienie plakatów i haseł wyborczych
oraz urządzeń ogłoszeniowych po upływie terminu, o którym mowa w § 9 nastąpi za zgodą właściciela.
§ 12. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Miasta Zabrze i opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 13. Traci moc Zarządzenie Nr 672/IK/2018 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 24 sierpnia 2018r. w sprawie
zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych, obwieszczeń referendalnych
i plakatów wszystkich komitetów wyborczych, plakatów dotyczących referendum oraz podania wykazu tych
miejsc do publicznej wiadomości.
§ 14. Wykonanie zarządzenia i nadzór nad jego wykonaniem przez odpowiedzialne służby oraz podległe
jednostki powierzyć Naczelnikowi Wydziału Infrastruktury Komunalnej.
§ 15. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Zabrze
Małgorzata Mańka-Szulik

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 686/IK/2019
Prezydenta Miasta Zabrze
z dnia 28 sierpnia 2019 r.
WYKAZ SŁUPÓW OGŁOSZENIOWYCH NA TERENIE MIASTA ZABRZE
PRZEZNACZONYCH NA OBWIESZCZENIA URZĘDOWE

Lp.

Dzielnica/Osiedle

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Centrum Płd.
Centrum Płd.
Centrum Płd.
Centrum Płd.
Centrum Płd.
Centrum Płd.
Centrum Płd.
Centrum Płd.
Centrum Płd.
Centrum Płd.
Centrum Płd.
Centrum Płn.
Centrum Płn.
Centrum Płn.
Centrum Płn.

16.

Centrum Płn.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Zaborze Płd.
Zaborze Płn.
Rokitnica
Mikulczyce
Mikulczyce
Makoszowy
Biskupice
Maciejów

25.

Pawłów

26.
27.
28.
29.

Pawłów
Helenka
Guido
Osiedle Mikołaja
Kopernika
Osiedle Tadeusza
Kotarbińskiego
Osiedle Młodego
Górnika
Grzybowice
Kończyce

30.
31.
32.
33.

Rodzaj nośnika
ogłoszeniowego
słup
słup
słup
słup
słup
słup
słup
słup
słup
słup
słup
słup
słup
słup
słup

Numer
ewidencyjny
2
3
5
8
9
11
16
17
25
46
61
20
23
24
26

słup

28

słup
słup
słup
słup
słup
słup
słup
słup

51
36
29
30
31
38
39
12

słup

41

Gen. Wł. Sikorskiego /Ks. E. Mendego
Dr. H. Jordana (w pobliżu Kościoła)
Sportowa/J. Rogera
G. Bruno (obok przystanku ZTM)

słup
słup
słup
słup

43
59
47
50

Franciszkańska 20

słup

53

Szybowa/Pod Borem/Młodego Górnika

słup

54

Spółdzielcza/Ks. J. Badestinusa
I. Paderewskiego/Miła

słup
słup

55
57

Miejsce posadowienia/ulica
F. Roosevelta/Gen. Charlesa De Gaulle’a
Wandy/Targowa
Gen. Z. Padlewskiego (Kino Roma)
3 Maja (Policja)
3 Maja/Św. Urbana
Plac Krakowski/fontanna
F. Roosevelta 57
Czołgistów/Chmielna
Wolności/Św. Floriana
Armii Krajowej/Marszałka J. Piłsudskiego
3 Maja (Muzeum Górnicze)
Prof. Zbigniewa Religi
Plac Dworcowy (przy tunelu w stronę Wandy)
Plac Dworcowy obok Poczty Głównej
Św. A. Boboli/Piastowska (przy targowisku
miejskim)
Plac Teatralny (przystanek tramwajowy od strony
Mikulczyc)
Ks. A. Hauptmana (osiedle Jodłowa)
Kalinowa/Ks. Dr. A. Korczoka
Dworzec autobusowy
Tarnopolska (przystanek ZTM)
Plac Kroczka (przystanek ZTM)
Legnicka/Sejmowa
Bytomska 36 /B. Chrobrego
L. Kondratowicza (naprzeciw parkingu przy
kościele św. Macieja)
Gen. Wł. Sikorskiego (przy przychodni NFOZ)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 686/IK/2019
Prezydenta Miasta Zabrze
z dnia 28 sierpnia 2019 r.
WYKAZ TABLIC I SŁUPÓW OGŁOSZENIOWYCH NA TERENIE MIASTA ZABRZE
PRZEZNACZONYCH NA PLAKATY WYBORCZE KOMITETÓW
WYBORCZYCH I REFERENDALNYCH

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Rodzaj nośnika
ogłoszeniowego
Wolności (przy POWEN)
słup
Św. Floriana/Ks. P. Pośpiecha
słup
Plac Warszawski
słup
3 Maja/Al. Boh. Monte Cassino
słup
Gen. Charlesa De Gaulle’a (przy DMiT)
słup
M. Niedziałkowskiego/P. Dubiela
słup
Wolności/łącznik z ul. Św. Barbary
słup
Gen. Charlesa De Gaulle’a/Wolności (lewa strona
słup
w kierunku Alei W. Korfantego)
Wolności/Średnia
słup
Bytomska (obok Urzędu Skarbowego)
tablica
Wolności/Sokolska
słup
Wolności/F. Płaskowickiej
słup
Olchowa
słup
3 Maja 87/Ks. J. Matejki
słup
Cmentarna/Ks. P. Stalmacha
słup
Krakowska/Budowlana
tablica
Krakowska /Pomorska
słup
Tarnopolska (przy przychodni NFOZ)
słup
Brygadzistów/G. Zapolskiej
słup
A. Mickiewicza/J. Ligonia
słup
Dr. H. Jordana (obok przystanku ZTM)
tablica
Bytomska/Zamkowa
słup
Gen. Wł. Sikorskiego (przy Domu Kultury)
tablica
J. Heweliusza (obok przystanku ZTM)
słup

26. Kończyce

I. Paderewskiego/Noconiów (obok przystanku
ZTM)
I. Paderewskiego (okolice Cmentarza)

Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dzielnica/ Osiedle
Centrum Płd.
Centrum Płd.
Centrum Płd.
Centrum Płd.
Centrum Płd.
Centrum Płn.
Centrum Płn.
Centrum Płn.

Centrum Płn.
Centrum Płn.
Centrum Płn.
Zaborze Płn.
Zaborze Płn.
Guido
Zandka
Rokitnica
Rokitnica
Mikulczyce
Mikulczyce
Mikulczyce
Helenka
Biskupice
Pawłów
Osiedle Mikołaja
Kopernika
25. Kończyce

Miejsce posadowienia/ulica

Numer
ewidencyjny
1
4
6
10
45
13
14
21
27
44
52
35
37
7
19
48
60
32
33
34
49
40
42
18

słup

56

słup

58

