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INFORMACJA  

Wójta Gminy Kro śnice 
z dnia 17 września 2015 r. 

o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń 
wyborczych i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w wyborach 

Działając na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze 
zm.) w związku Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie 
zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 
1017) podaje się do wiadomości publicznej wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie 
urzędowych obwieszczeń i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w wyborach do Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r.  

LP. SOŁECTWO  TABLICA/SŁUP  
1 Brzostowo  

i przysiółek Brzostówko  
- naprzeciwko sklepu  
- przy wjeździe do wioski  

2 Bukowice I  - słup ogłoszeniowy przy 
przystanku PKS, tablica przy ul. 
Wrocławskiej 27  

3 Bukowice II  - przy ul. Wrocławskiej 113  
4 Czarnogoździce  - przystanek PKS  
5 Czeszyce  - przy skrzynkach pocztowych 

(środek miejscowości)  
6 Dąbrowa  - środek miejscowości, obok 

krzyża  
7 Dziewiętlin  - przystanek PKS (środek 

miejscowości)  
8 Grabownica  - przy remizie strażackiej  
9 Kotlarka  - obok świetlicy wiejskiej  
10 Krośnice  - słup ogłoszeniowy przy 

przystanku PKS, na skrzyżowaniu 
ul. Parkowej i Kolejowej, oraz 
przy ul. Sanatoryjnej tzw. „górka”  

11 Kuźnica Czeszycka  - naprzeciwko remizy strażackiej, 
koło ronda  

12 Lędzina  - przystanek PKS  
13 Luboradów  - obok sklepu  
14 Łazy Wielkie  

Łazy Małe  
- obok sklepu  
- naprzeciwko Kościoła  

15 Stara Huta  - obok przystanku PKS  
16 Suliradzice  - obok sklepu  
17 Świebodów  - obok przystanku PKS oraz obok 

sklepu  
18 Pierstnica Mała  

Pierstnica  
- obok świetlicy wiejskiej  
- przy drodze; kierunek Pierstnica 
mała  

19 Police  - obok przystanku PKS  
20 Wąbnice  - obok przystanku PKS  
21 Wierzchowice  - słup ogłoszeniowy naprzeciwko 

remizy strażackiej oraz tablica 
przy przystanku PKS,  

22 Żeleźniki  - po środku wioski obok Sołtysa, 
czasami w sklepie – jeżeli zgodzi 
się właściciel  

 


