
Zarz^dzenie Nr SOLKR.779.VII.2017 
Wojta Gminy Krokowa 
z dnia 30 listopada 2017 r. 

w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezptatne umieszczanie urz^dowych 
obwieszczen wyborczych i plakatow komitetow wyborczych 

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (tj. Dz. U. z 2017 r. 
poz. 15 i 1089) Wojt Gminy Krokowa zarz^dza, co nast̂ puje: 

§1 . 
W solectwach Gminy Krokowa miejscami na umieszczanie urz^dowych obwieszczen 
wyborczych i plakatow komitetow wyborczych s^ urz^dowe tablice informacyjne w solectwach: 
Bialogora, Brzyno, D^bki, Goszczyno, Jeldzino, Karlikowo, Karwiehskie Bloto Drugie, 
Karwiehskie Bloto Pierwsze, Klanino, Krokowa, Lisewo, Lubkowo, Lubocino, Minkowice, 
Odargowo, Parszczyce, Polchowko, Prusewo, Slawoszyno, Shichowo, Sobienczyce, SuUcice, 
Swiecino, Tylowo, Wierzchucino, Zamowiec oraz slupy ogloszeniowe w miejscowosciach 
Krokowa i Wierzchucino. 

§2. 
Na ustawienie urz^dzen (tymczasowych) przez komitety wyborcze we wlasnym zakresie, na 
ktorych komitet wyborczy bedzie zamieszczal plakaty swoich kandydatow wyznacza si? teren 
trawnika wzdhiz ulicy Wejherowskiej na styku ze skwerem Jana Pawla I I w Krokowej. 
Umieszczenie urzadzenia moze nast^pic tylko za wskazaniem przez Urz^d Gminy. 

§3. 
Umieszczanie plakatow lub hasel wyborczych w innych miejscach niz wyzej wymienione 
wymaga uzgodnienia z wlascicielem lub zarz^dca nieruchomosci. 

§4. 
Plakaty i hasla wyborcze nalezy umieszczac w taki sposob, aby mozna bylo je usun^c bez 
powodowania szkod. 

§5. 
Plakaty i hasla wyborcze oraz urzadzenia ogloszeniowe ustawione w celu prowadzenia kampanii 
wyborczej pelnomocnicy wyborczy komitetow wyborczych obowi^zani s^ usun^c w terminie 30 
dni po dniu wyborow. 

§6. 
W przypadku nie stosowania si? do powyzszych zasad b^d^ mialy zastosowanie przepisy art. 110 
§ 7 ustawy z dnia 5 stycznia 201 Ir. - Kodeks wyborczy (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089). 

§7. 
Wykonanie niniejszego zarz^dzenia powierza si? urz?dnikowi wyborczemu. 

§8. 
Zarz^dzenie podlega podaniu do publicznej wiadomosci poprzez umieszczenie na tablicy 
ogloszeh w Urz?dzie Gminy Krokowa i na terenie solectw oraz na stronie intemetowej Biuletynu 
Informacji Publicznej Gminy Krokowa. 

§9. 
Zarz^dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. ^ A 
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