
Informacja 
 
o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń 

wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych  
na terenie Gminy Piekoszów 

 
Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r., Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 
112, z późn. zm.) wyznaczam miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędo-
wych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w  wyborach 
Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 

 

Lp.  Sołectwo Lokalizacja  

1. 
Bławatków 

tablica ogłoszeń  przy posesji w miejscowości  Bławatków  
przy „Zajeździe Staś” 

2. Brynica tablica ogłoszeń w miejscowości Brynica, przy posesji nr 32  

3. Gałęzice tablica ogłoszeń w miejscowości Gałęzice, obok świetlicy wiejskiej.  

4. Janów tablica ogłoszeń w miejscowości Janów, przy posesji 61  

5. Jaworznia tablica ogłoszeń w miejscowości Jaworznia, przy posesji nr 76 

6. Jeżynów tablica ogłoszeń w miejscowości Jeżynów, przy posesji nr 12  

7. Lesica tablica ogłoszeń w miejscowości Lesica, przy posesji nr 48  

8. Łaziska tablica ogłoszeń w miejscowości Łaziska, przy posesji 54  

9. Łosienek tablica ogłoszeń w miejscowości Łosienek, przy posesji nr 71  

10. Łosień tablica ogłoszeń w miejscowości Łosień, przy posesji nr 9  

11. Łubno tablica ogłoszeń w miejscowości Łubno, przy posesji nr 33  

12. 
Micigózd 

tablica ogłoszeń  przy posesji w miejscowości  Micigózd,  
ul. Częstochowska 75  

13. 
Piekoszów 

tablica ogłoszeń  przed Urzędem Gminy w miejscowości  
Piekoszów, ul. Częstochowska 66 a   

14. 
Podzamcze 

tablica ogłoszeń  przy posesji w miejscowości  Podzamcze,  
ul. Źródlana 56  

15. Rykoszyn tablica ogłoszeń w miejscowości Rykoszyn, przy posesji nr 153 

16. Skałka tablica ogłoszeń  przy przystanku autobusowym. 

17. Szczukowice tablica ogłoszeń w miejscowości Szczukowice, przy posesji nr 120 

18. Szczukowskie  
Górki   

tablica ogłoszeń  obok zatoki przystankowej po stronie szkoły 
w miejscowości  Szczukowskie Górki.  

19. 
Wesoła tablica ogłoszeń w miejscowości Wesoła, przy posesji nr 13 

20. Wincentów tablica ogłoszeń  w miejscowości  Wincentów,  przy posesji  31 

21. Zajączków tablica ogłoszeń w miejscowości Zajączków, przy posesji nr 52 
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