
OBWIESZCZENIE 
WÓJTA  GMINY CHEŁMŻA  

z dnia 05 czerwca 2020 r. 

 
Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy  (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 

i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) podaję do wiadomości publicznej wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne 

umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień  28 czerwca 2020 r. 

 

Lp. Sołectwo/ 

Miejscowość 

Miejsce przeznaczone na umieszczenie 

obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 

1. Bielczyny tablice sołeckie  – 2 szt.   centrum wsi, Bielczyny-Buczek 

2. Bogusławki tablice sołeckie  – 2 szt.   przystanek  autobusowy, centrum 

3. Brąchnówko tablica sołecka  – 1 szt.    przystanek autobusowy 

4. Browina tablica sołecka  – 4 szt.    
centrum wsi, osiedle 10 domków, ul. Krótka, 

ul. Krakowska 

5. Drzonówko tablice sołeckie  – 2 szt.  przy sklepie, przy świetlicy wiejskiej 

6. Dziemiony tablica sołecka  – 2 szt. centrum wsi, droga w kierunku wsi Grzegorz  

7. Głuchowo tablice sołeckie – 2 szt.   centrum wsi, Wilanów-wyjazd z Kończewic 

8. Grzegorz tablica sołecka  – 1 szt.    przy świetlicy 

9. Grzywna tablice sołeckie – 5 szt.   

centrum wsi, ul. Parkowa, Mała Grzywna, 

Grzywna  Domena, odcinek drogi Grzywna-

Chełmża  

10. 
Januszewo tablica sołecka  – 2 szt.     przy przystanku, za wiaduktem 

Dźwierzno tablica sołecka  – 2 szt. przy świetlicy, przy blokach 

11. Kiełbasin tablice sołeckie  – 2 szt.   centrum wsi, przystanek-Parcela 

12. Kończewice tablice sołecki – 3 szt.      
centrum wsi, Kończewice Ogrodniki, przy 

kaplicy 

13. Kuczwały tablice sołeckie  – 2  szt. centrum wsi, Antoniewo 

14. Liznowo tablice sołeckie  – 2 szt.    przystanek, Zelgno-Bezdół 

15. 
Mirakowo tablica sołecka   – 2 szt.    centrum wsi, Grodno 

Morczyny tablica sołecka  – 1 szt. centrum wsi  

16. Nawra tablica sołecka  – 4 szt.   
centrum wsi, Nawra Izabelin, przystanek 

PKS, parking przy kościele)                 

17. Nowa Chełmża tablica sołecka – 4 szt.   
ul. Górna, ul. Szczypiorskiego, droga w 

kierunku  Grzegorza, Szafarnia) 

18. Parowa Falęcka tablica sołecka  – 1 szt.    centrum wsi 

19. 
Pluskowęsy tablica sołecka  – 2 szt.    centrum wsi, skrzyżowanie przed szkołą 

Zalesie tablica sołecka – 1 szt.     centrum wsi 

20. Skąpe tablice  sołeckie – 4 szt. centrum wsi, Chrapice, Biela, Lipowa 

21. Sławkowo tablica sołecka –  2 szt.     centrum wsi, przy wejściu na teren szkoły 

22. Strużal tablica sołecka – 2  szt. wjazd do wsi, centrum wsi 

23. Szerokopas tablica sołecka – 1 szt.      centrum wsi 

24. 
Świętosław tablice sołeckie – 1 szt. przy skrzyżowaniu 

Bocień tablica sołecka – 1 szt. przy świetlicy 

25. Windak tablica sołecka -  1 szt.    centrum – przy świetlicy 

26. Witkowo tablica sołecka – 1 szt.    centrum wsi  

27. Zajączkowo tablica sołecka – 1 szt.    centrum wsi 

28. Zelgno tablice sołeckie -  2 szt.   centrum wsi, przy świetlicy 

 

              

      Wójt Gminy 

 

(-) Jacek Czarnecki  


