Komunikat
Pełnomocnika Prezydenta Miasta Torunia ds. wyborów
dla Pełnomocników Wyborczych Komitetów Wyborczych
W związku z zarządzonymi na dzień 25 października 2015 r. wyborami do Sejmu i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 114 ustawy z dnia 31 stycznia 2011 r. – Kodeks
wyborczy
(Dz. U. Nr 21 poz. 112 z późn.zm.) wyznaczone zostały na obszarze miasta Torunia miejsca
przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów
komitetów wyborczych
Dla zagwarantowania bezpieczeństwa pieszych, jak i uczestników ruchu drogowego plakaty
komitetów wyborczych oraz urzędowe obwieszczenia wyborcze wolno umieszczać na słupach
oświetlenia ulicznego:
1) z zachowaniem skrajni poziomej:
a) co najmniej 0,50 m od krawężnika ograniczającego jezdnię, chodnik lub ścieżkę
rowerową, mierzonej w rzucie pionowym najdalej wysuniętej krawędzi plakatu,
b) dla słupów oświetleniowych na terenie zielonym minimum 1 m od poziomu gruntu,
a w przeciwnym przypadku zachowanie skrajni pionowej, tj. 2,5 m od poziomu
chodnika, ścieżki rowerowej lub minimum 5,0 m ponad jezdnią, mierzonej od poziomu
gruntu do dolnej krawędzi plakatu;
2) z zachowanie trójkąta widoczności w odległości co najmniej 10 m przed skrzyżowaniem
lub/i przejściem dla pieszych;
3) mocowanie plakatów musi być stabilne i trwałe oraz nie może powodować uszkodzenia
powierzchni słupa (zabrania się używania metalowych drutów bez otuliny, zaleca się
używanie plastykowych opasek);
4) mocowanie plakatów powinno być dwustronne;
5) na jednym słupie mogą być umieszczonych maksymalnie do trzech dwustronnych plakatów
o powierzchni do 1 m mierzonego po obrysie plakatu (w tym celu należy dokumentować
fotograficznie umieszczenie swoich plakatów, co będzie miało później wpływ na ustalenie
kolejności ich umieszczenia - czwarta para plakatów i każda kolejna będą usuwane na koszt
komitetów na wniosek pierwszych trzech właścicieli plakatów).
Zabrania się umieszczania plakatów komitetów wyborczych oraz urzędowych obwieszczeń
wyborczych:
1) w bezpośrednim obszarze skrzyżowań, przejść dla pieszych oraz w odległości mniejszej niż
10 m od tych miejsc;
2) na słupach oświetleniowych na których znajdują się znaki drogowe, miejskie tablice
informacyjne lub reklamy;
3) na słupach oświetleniowo-trakcyjnych oraz trakcyjnych bez zgody zarządcy/właściciela słupa;
4) na znakach drogowych i w ich tle;
5) na słupkach i masztach sygnalizacji świetlnej;
6) na kratownicach i bramownicach;
7) na barierach i płotkach ochronnych;
8) na obiektach inżynieryjnych związanych z zarządzeniem drogami, tj. np. mosty, kładki,
estakady, wiadukty, wiaty przystankowe komunikacji miejskiej (z wyłączeniem gablot
informacyjno-reklamowych), szafy oświetlenia drogowego, złączy energetycznych oraz
sterowników sygnalizacji świetlnej, itp.;
9) na wolnostojących nośnikach - konstrukcjach w bezpośrednim obszarze skrzyżowań, przejść
dla pieszych oraz w odległości mniejszej niż 10 m od tych miejsc.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 11 § 6 ustawy Kodeks wyborczy wszystkie plakaty i
hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe ustawione w celu prowadzenia kampanii wyborczej
należy usunąć w terminie 30 dni po zakończeniu wyborów.
W razie niedotrzymania powyższego terminu, zgodnie z art. 110 § 7 Kodeksu wyborczego plakaty
i hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe będą usunięte na koszt komitetów wyborczych.

Wykaz miejsc:
Podgórz:
ul. Letnia
ul. Nieszawska
ul. Gniewkowska
ul. Andersa
Stawki:
ul. Armii Ludowej
ul. Kniaziewicza
ul. Powstańców Śląskich
ul. Okólna
Rudak:
ul. Dwernickiego
ul. Lipnowska
ul. Rudacka
ul. Pana Wołodyjowskiego
Czerniewice:
ul. Relaksowa
ul. Wypoczynkowa
ul. Włocławska od ul. Relaksowej do ul. Spacerowej
Rubinkowo-Skarpa- Kaszczorek:
ul. Ligi Polskiej od ul. Konstytucji 3-go Maja do ul. Turystycznej
ul. Szczęśliwa
ul. Szosa Lubicka od ul. Wyszyńskiego do granic miasta
Grębocin- Bielawy:
ul. Gdańska
ul. Dojazd
ul. Olimpijska
ul. Olsztyńska od ul. Szosa Lubicka do ul. Szczecińskiej
OM PZWANN:
ul. Kalinowa
ul. Brzozowa
Jakubskie:
ul. Studzienna od ul. Sobieskiego do ul. Pająkowskiego
ul. Winnica
Mokre:
ul. Kraińska
ul. Ziemi Michałowskiej
teren przy basenie przy ul. Bażyńskich
ul. Podgórna
Wrzosy :
ul. Św. Antoniego
ul. Zbożowa
ul. ul. Wiklinowa
ul. Sadowa
ul. Ugory
ul. Traktorowa

Chełmińskie:
ul. Wielki Rów
ul. Bartkiewiczówny od ul. Szosa Chełmińska do ul. Mohna
ul. Spółdzielcza
ul. Małachowskiego od ul. Wybickiego do ul. Szosa Chełmińska
Śródmieście:
ul. Dobrzyńska
ul. Wola Zamkowa
ul. Fosa Staromiejska
Al. 700- lecia od Pl. Niepodległości do ul. Gałczyńskiego

Bydgoskie:
ul. Łukasiewicza
ul. Wyspiańskiego
ul. Rybaki
ul. Starotoruńska
ul. Sienkiewicza
Bielany:
ul. Szosa Okrężna
ul. Leśmiana

( – ) Romuald Popławski
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Torunia
ds. wyborów

