
OBWIESZCZENIE 

Wójta Gminy Pabianice 

z dnia 4 czerwca 2020 r. 

w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów w wyborach 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku. 

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. − Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 684 z późn. zm.) podaje się do publicznej 
wiadomości, że na obszarze Gminy Pabianice wyznaczono następujące miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń 
i plakatów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku 

Wykaz miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych: 
 

 Tablice ogłoszeń: 

Bychlew 34a Petrykozy 22 

Gorzew 9 Pawlikowice (na przeciw strażnicy OSP) 

Górka Pabianicka 31 (przy sklepie) Rydzyny (przy sklepie i strażnicy OSP) 

Hermanów 7 Szynkielew 52 (przy sklepie) 

Jadwinin 16A Świątniki 23 

Janowice 36 (przy strażnicy OSP) Terenin 4 

Konin 30a Żytowice 36 (przy strażnicy OSP i przy szkole) 

Kudrowice 32a (przy sklepie)  Porszewice (przystanek autobusowy w lesie) 

Piątkowisko 4b  (przy obiekcie sportowym) Wola Żytowska 4 (przy świetlicy wiejskiej) 

Piątkowisko 108 (przy sklepie)  

  

 
Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie plakatów komitetów wyborczych: 

 
Tablice ogłoszeń: 

Bychlew: 
– przy posesji 107 (Dom Ludowy) 
– przy posesji 76 (sklep) 

 
Hermanów: 

– przy posesji 24f (dawna strażnica OSP) 
– przy posesji 7-8 

 
Jadwinin: 

– na początku wsi przy skrzyżowaniu z droga wojewódzką nr 485 
– przy pos. 9j. 

 
Janowice: 

– przy strażnicy OSP, pos. 36 
– Janowice II przy skrzyżowaniu z drogą powiatową 

 
Okołowice: 

– w centrum wsi przy drodze gminnej, pos. 9A 

 
Konin: 

– naprzeciw dawnej strażnicy OSP, pos. 31 

 
Kudrowice: 

– przy sklepie i krańcówce MZK 

 
Pawlikowice: 

– naprzeciw strażnicy OSP, pos. 93 
– przy kościele pos. 88 

 
Petrykozy Osiedle: 

– na początku ul. Pasterskiej, pos. 5 
 

Piątkowisko: 
– przy budynku LKS "Orzeł" 
– przy posesji 47 (biblioteka) 
– przy posesji 108 (sklep) 
– przy ul. Parkowej (od strony M. Pabianic, od drogi powiatowej) 

 
Porszewice: 

– na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 71 z drogą powiatową (obok 
dawnego sklepu) 
– na wysokości posesji 23, przy przystanku autobusowym w lesie 

 
Rydzyny: 

– przy sklepie i strażnicy OSP 
– Rydzyny Dolne(przy kapliczce) 
– Rydzyny Potaźnia (przy drodze powiatowej) 
– Rydzyny Potaźnia (przy tranformatorze) 
– przy pos. 61 
– przy pos. 93 
– w obrębie pos. 40-50 

 
Świątniki: 

– pos. 24 
 
Szynkielew: 

– przy torach kolejowych w Szynkielewie I, pos. 21. 
– przy sklepie w Szynkielewie II 

 
Wysieradz: 

– początek wsi 
 
Władysławów: 

– na początku wsi 
 
Żytowice: 

– przy pos. 41 

Wójt Gminy Pabianice 

/-/ Marcin Wieczorek 


