
 
Wykaz miejsc 

 przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych 
obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów 

wyborczych 
 na terenie Gminy i Miasta Chęciny 

 
Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. kodeks wyborczy (tekst jednolity Dz. 
U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) wyznaczam miejsca przeznaczone na bezpłatne 
umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów 
wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego. 
 

MIASTO CHĘCINY: 

- ul. Armii Krajowej (obok hali sportowej)   słup ogłoszeniowy    

- ul. Kielecka                                                                              tablica informacyjna 

- Os. Północ  (przy wjeździe na Osiedle) 2 tablice informacyjne 

- Os. Sosnówka (obok pawilonu handlowego)  2  tablice informacyjne 

                                                                                                      słup ogłoszeniowy 

- ul. Czerwona Góra  (dziedziniec Osiedla)                           tablica informacyjna 

- ul. Sitkówka   (przy wjeździe na ulicę                                  2 tablice informacyjne 

                           Obok Zakładu Mięsnego)                              tablica informacyjna 

- ul. Dobrzączka (w pobliżu Jaskini „Raj”)                              tablica informacyjna 

- ul. Panek                                                                                   1 tablica informacyjna 

- ul. Zelejowa (3 tablice tj. przy wjeździe i wyjeździe          3 tablice informacyjne 

                z ulicy oraz w centrum ulicy przy rondzie 

SOŁECTWO  BOLMIN 

- msc.Wymysłów       tablica informacyjna 

- msc. Kresy (obok posesji nr 170)                 tablica informacyjna 

- Bolmin (w pobliżu Remizy OSP)    tablica informacyjna 

- Bolmin (przy wjeździe z drogi wojewódzkiej)  tablica informacyjna 

 

 



SOŁECTWO  GOŚCINIEC 

- w pasie drogowym obok przystanku autob.             tablica informacyjna 

SOŁECTWO  KORZECKO 

- w pasie drogowym drogi wojewódzkiej   tablica informacyjna 

- w pasie drogowym (tzw. stare Korzecko)   tablica informacyjna 

- przy drodze wojewódzkiej (obok posesji nr 157)            tablica informacyjna 

SOŁECTWO  LIPOWICA 

- w pasie drogowym obok posesji nr 47 (sołtys)  tablica informacyjna 

SOŁECTWO ŁUKOWA 

- Łukowa – Kamionka      tablica informacyjna 

- na placu przed Kościołem     tablica informacyjna 

- przed obiektem Biblioteki     tablica informacyjna 

- na placu obok Sklepu „Groszek”    tablica informacyjna 

- Łukowa – Ścigna       tablica informacyjna 

SOŁECTWO MIEDZIANKA 

- obok posesji nr 4 (sołtys)     tablica informacyjna 

- obok przystanku autobusowego    2 tablice informacyjne 

SOŁECTWO MOSTY 

- obok posesji nr 38      tablica informacyjna 

- obok posesji nr 4       tablica informacyjna 

SOŁECTWO OSTRÓW 

- centrum wsi (obok sklepu)     tablica informacyjna 

- przy przystanku autob., obok posesji nr 119  tablica informacyjna  

- przy drodze w kier. Łukowej, obok posesji nr 22  tablica informacyjna 

 

 



SOŁECTWO PODPOLICHNO 

- obok posesji nr 11      tablica informacyjna 

- obok posesji nr 7 i Nr 12 w Charężowie                          2 tablice informacyjne 

SOŁECTWO POLICHNO 

- plac przed Kościołem      tablica informacyjna 

- obok budynku Szkoły      tablica informacyjna 

- obok posesji sołtysa nr 109                                                 tablica informacyjna 

- obok posesji 114                                                                  tablica informacyjna 

SOŁECTWO  PRZYMIARKI 

- w pasie drogowym obok posesji sołtysa – nr 43  tablica informacyjna 

SOŁECTWO RADKOWICE 

- przy drodze przed Kaplicą     tablica informacyjna 

- obok posesji nr 110      tablica informacyjna 

- obok Szkoły Podstawowej                                                  tablica informacyjna 

- obok posesji nr 140                                                            tablica informacyjna 

SOŁECTWO SIEDLCE 

- obok Szkoły Podstawowej     tablica informacyjna 

- przed sklepem w pobliżu Remizy OSP   tablica informacyjna 

- na górce, przed wjazdem w kierunku Łukowej  tablica informacyjna  

- obok posesji sołtysa nr 111                                                 tablica informacyjna 

SOŁECTWO SKIBY 

- obok posesji nr 23a      tablica informacyjna 

- obok posesji nr 60      tablica informacyjna 

- obok posesji nr 10                                                               tablica informacyjna 

 



SOŁECTWO STAROCHĘCINY 

- w pasie drogowym obok posesji sołtysa – nr 38     tablica informacyjna  

- w pasie drogowym obok posesji nr 25                               tablica informacyjna 

SOŁECTWO  TOKARNIA 

- przy skrzyżowaniu trasy E-7 z drogą powiatową  tablica informacyjna 

- obok Sklepu – przy  posesji nr 57          tablica informacyjna 

- Dolna Tokarnia                 tablica ogłoszeniowa 

- przy skrzyżowaniu drogi powiatowej z drogą na  tablica informacyjna 
  Dolna Tokarnię  
 
- na placu obok Sklepu – przy posesji 186                          tablica informacyjna 
       
SOŁECTWO WOJKOWIEC 

- obok posesji nr 9 (sołtys)     tablica informacyjna 

- Lelusin – obok posesji nr 12     tablica informacyjna 

SOŁECTWO WOLICA 

- obok Stacji PKP       tablica informacyjna 

- przy ul. Górnej       tablica informacyjna 

- ul. Szkolna obok posesji Nr 42                                             tablica informacyjna 

- ul. Kolejowa obok posesji nr 9                                             tablica informacyjna 

 

                                                                       
 
 
                                                                            Z up.  Burmistrza Gminy i Miasta 
                                                                                            Sekretarz Gminy 
                                                                                      /-/     Paweł Brola 
 
25.03.2019r 
 

 



 


