
 

Informacja Wójta Gminy Sanok z dnia 26 lutego 2014 roku Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 

2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) w związku z zarządzeniem wyborów 

posłów do Parlamentu Europejskiego na dzień 25 maja 2014 roku, podaję do wiadomości publicznej 

informację o wyznaczonych miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych 

obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych : 

 

Miejscowość Wykaz miejsc 

BYKOWCE   Tablice ogłoszeń: przy Domu Ludowy , na ulicach 

Polanki,  tarnowieckiej oraz kwiatowej 

CZERTEŻ  Tablica ogłoszeń przy Kościele  oraz na nowym 

osiedlu 

DĘBNA  Tablica ogłoszeń koło sklepu 

DOBRA  Tablica ogłoszeń na Domu Ludowym i sklepie 

FALEJÓWKA  Tablice ogłoszeń przy Domu Ludowym, naprzeciw 

Kościoła oraz przy przystankach autobusowych 

HŁOMCZA  Tablica ogłoszeń przy przystanku autobusowym 

JĘDRUSZKOWCE  Tablica ogłoszeń przy sklepie i przy wjeździe do 

Jędruszkowiec 

JUROWCE  Tablica ogłoszeń przy Domu Ludowym 

LALIN  Tablica ogłoszeń przy Kościele oraz przystankach 

autobusowych 

LISZNA Tablica ogłoszeń przy Domu Ludowym oraz 

przystanku autobusowym 

ŁODZINA    Tablica ogłoszeń przy sklepie 

MARKOWCE  Tablica ogłoszeń przy Kościele, przystanku 

autobusowy oraz na „Podgaju” 

MIĘDZYBRODZIE  Dom Ludowy ( informacja u pani sołtys ) 

MRZYGŁÓD  Tablica ogłoszeń przy Domu Ludowym oraz przy 

przystanku autobusowym 

KOSTAROWCE   Tablica ogłoszeń przy  sklepie 

NIEBIESZCZANY Tablica ogłoszeń przy Kościele 

PAKOSZÓWKA  Tablica ogłoszeń przy Kościele, Domu Ludowym 

PRUSIEK  Tablica ogłoszeń przy przystanku autobusowym, 

oraz sklepie “ SEZAM” 

PŁOWCE Tablica ogłoszeń przy boisku sportowym, 

przystanku autobusowym oraz budynku byłej 

Szkoły 

PISAROWCE  Tablica ogłoszeń przy boisku sportowym, obok 

remizy  oraz przy przystanku autobusowym 

RACZKOWA  Tablica ogłoszeń przy przystankach autobusowym  

Domu Ludowym oraz placu zabaw 
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SANOCZEK  Tablica ogłoszeń przy dworku, „Agroturystyce pod 

Lipami” oraz przy drodze do Kościoła 

SROGÓW  DOLNY  Tablica ogłoszeń przy Domu Ludowym 

SROGÓW GÓRNY  Informacja u pana sołtysa 

STRACHOCINA  Tablica ogłoszeń przy Szkole oraz Domu 

Ludowym  

STRÓŻE MAŁE I WIELKIE Tablica ogłoszeń  przystanku autobusowym 

TREPCZA   Tablica ogłoszeń przy przystanku autobusowym na 

ul. sanockiej 

TYRAWA  SOLNA  Tablica ogłoszeń przy Domu Ludowym oraz 

Kościele 

WUJSKIE  Tablica ogłoszeń przy Kościele, Domu Ludowym 

oraz przystanku autobusowym 

ZABŁOTCE  Tablica ogłoszeń  przy Domu Ludowym 

ZAŁUŻ  Tablica ogłoszeń przy Domu Ludowym 
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