
 
  INFORMACJA                              Załącznik do  Zarządzenia Nr  105/2019 

      BURMISTRZA KARCZEWA                                                    Burmistrza Karczewa 
         z dnia 29 sierpnia 2019 r.                                                                                                z  dn. 29 sierpnia 2019 r. 

Zgodnie z art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy ( Dz. U. 2019 r., poz. 684 z późn. zm.)  - podaję do publicznej wiadomości wykaz miejsc na terenie Gminy Karczew, przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie 
urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach posłów do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 

 

L.p Teren  miasta Karczewa L.p Teren gminy Karczew 
1. osiedle Warszawska ; 

- słup ogłoszeniowy przy ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego (obok przystanku), 

- tablica ogłoszeniowa przy skrzyżowaniu ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego  z ul. Wysockiego, 
 

1. Otwock Mały; 
-      tablica ogłoszeniowa (przy świetlicy), 

-      tablica ogłoszeniowa ( przy drodze od strony obwodnicy). 

-      tablica ogłoszeniowa przy posesji o nr 29 
2. Otwock Wielki; 

-      podwójna tablica  ogłoszeniowa ( przed budynkiem OSP-obok przystanku autobusowego). 

-      tablica ogłoszeniowa przy  szkole 

-       przy skrzyżowaniu drogi powiatowej z wojewódzką 
2. ul. Warszawska; 

-      słup ogłoszeniowy ( obok apteki). 

3. Nadbrzeż; 
-      tablica ogłoszeniowa ( przy sklepie). 

-      podwójna tablica ogłoszeniowa przy kanałku 

-      tablica ogłoszeniowa przed posesją sołtysa. 
4. 

 

Kępa Nadbrzeska; 
-      tablica ogłoszeniowa przed posesją sołtysa 

-      tablica ogłoszeniowa ( przy sklepie). 

5 Glinki 
-      tablica ogłoszeniowa w pobliżu posesji o nr 31 

-      tablica ogłoszeniowa między szkołą a sklepem 

-      tablica ogłoszeniowa przy posesji o nr 65b 
3. osiedle Częstochowska; 

- tablica ogłoszeniowa przy ul. Boh. Powst. Styczniowego (przy placu zabaw). 

6. Ostrówek; 
-      2 tablice ogłoszeniowe przy sklepie, 

4. ul. Stare Miasto; 
-       słup ogłoszeniowy przy przystanku autobusowym. 

-       tablica ogłoszeniowa przy przystanku autobusowym od strony kościoła 

7. Kosumce; 
-     tablica ogłoszeniowa (przy przystanku autobusowym) 

 

5. 
 

ul. Mickiewicza: 
- tablica ogłoszeniowa przy ul. Dojazd, 

- słup ogłoszeniowy  - przystanek autobusowy ( przy zakładzie farmaceutycznym „Gemi”), 

- słup ogłoszeniowy – przystanek autobusowy przy wjeździe na osiedle Ługi. 

8. Piotrowice; 
-     tablica ogłoszeniowa przed posesją 38 

-     podwójna tablica przed posesją o numerze 14 

-     tablica ogłoszeniowa przy sklepie 
9. Całowanie; 

-      tablica ogłoszeniowa (przed sklepem i przy przystanku autobusowym) 

-      tablica ogłoszeniowa przy posesji o numerze 3 

-      tablica ogłoszeniowa przy posesji o numerze 23 

-      tablica ogłoszeniowa przy posesji o numerze 108 

-      tablica ogłoszeniowa przy posesji o nr 43 

-     tablica ogłoszeniowa przy przystanku autobusowym w Górkach Całowańskich. 
10. Łukówiec; 

-      tablica ogłoszeniowa przy sklepie GS”SCH” 

-      tablica ogłoszeniowa ( przy skrzyżowaniu z drogą w kierunku Sobiekurska). 
11. Sobiekursk; 

-     tablica ogłoszeniowa przed apteką, 

-     tablica ogłoszeniowa przed placem zabaw. 
6. ul. Różana; 

-       słup ogłoszeniowy (naprzeciwko  placu zabaw). 

12. Ostrówiec; 
-      tablica ogłoszeniowa ( obok budynku biblioteki). 

7. ul. Bohaterów Westerplatte ; 
- słup ogłoszeniowy ( przy skrzyżowaniu z ul. Słowackiego). 

13. Wygoda; 
-      tablica ogłoszeniowa ( naprzeciwko młyna). 

8.  osiedle Ługi; 
- słup ogłoszeniowy ( przy pętli autobusowej), 

- słup ogłoszeniowy ( przy filii Banku Spółdzielczego). 

 

14. Brzezinka; 
-     tablica ogłoszeniowa ( za przystankiem przy drodze w kierunku wsi Łukówiec przy numerze 85). 

15. Janów; 
-     tablica ogłoszeniowa przed posesją nr 33 

-     tablica ogłoszeniowa ( przy drodze prowadzącej przez Janów, w kierunku  Karczewa, przy numerze 5) 

-     tablica ogłoszeniowa przy sklepie obok świetlicy. 
    Burmistrz Karczewa 

     mgr Michał Rudzki 


