
Obwieszczenie 
Wójta Gminy Bojanów 

z dnia 8 czerwca 2020  r. 
 

 Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019 r. poz. 684) podaję do wiadomości 
publicznej wykaz miejsc na obszarze gminy przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów 

wszystkich komitetów wyborczych w zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku  wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
 

Lp. Sołectwo Miejscowości wchodzące w skład 

sołectwa 

Lokalizacja 

1. Bojanów Bojanów 

Pietropole 
tablice sołeckie: 

- ul. Strażacka 

- ul. Tarnobrzeska 

- Pietropole 

2. Bojanów za Rzeką Bojanów ulice Kolbuszowska 

i Rzeszowska 
tablice sołeckie: 

- ul. Kolbuszowska /obok obu sklepów/ 

- ul. Rzeszowska 

3. Cisów Las Cisów -Las tablice sołeckie: 
- obok sklepu 

- obok kościoła 

4. Gwoździec Gwoździec tablice sołeckie: 

- obok przystanku autobusowego 

- obok szkoły 

- obok DK 

- przy wjeździe na drogę Wołudniową 

5. Korabina Korabina tablice sołeckie: 

- w ciągu drogi wojewódzkiej /4 tablice/ 

6. Laski Laski tablice sołeckie: 

- przy wjeździe do wsi 

- obok sklepów /2 tablice/ 

7. Maziarnia Maziarnia tablice sołeckie: 

- obok Leśnictwa 

- obok sklepów /2 tablice/ 

8. Stany Stany tablice sołeckie: 
- ul. Łęgowa 

- ul. Grębowska 

9. 

 

Kozły - Załęże Stany ulice Kozły - Załęże tablice sołeckie: 

Kozły: 

- w ciągu ulicy 
Załęże: 

-na skrzyżowaniu z drogą na Budy 

- w ciągu wsi /2 tablice/ 

10. Przyszów Przyszów tablice sołeckie: 

Przyszów: 

- obok szkoły 

- obok remizy OSP 

- w końcu ulicy w stronę ulicy Szlacheckiej 

ul. Szlachecka: 

- na skrzyżowaniu 

ul. Kliny: 
- obok przystanku od strony Niska 

ul. Staw: 

- skrzyżowanie w centrum 
ul. Dębowa: 
- skrzyżowanie z ul. Jana Pawła II przy drodze 

wojewódzkiej 

ul. Katy: 
- skrzyżowanie  

11. Kołodzieje Kołodzieje, Występ tablice sołeckie: 
Kołodzieje: 

- centrum 

- na skrzyżowaniu 

12. Ruda Ruda tablice sołeckie: 

- osiedle obok sklepu 

- obok kościoła 

- obok sklepu  

13. Burdze Burdze tablice sołeckie: 

- obok sklepu  

- obok kościoła 

 

 

   Wójt Gminy 

Sławomir Serafin 


