
 
K O M U N I K A T 

PREZYDENTA MIASTA KALISZA 

z dnia 18 września 2014 r. 
 

dotyczący umieszczania przez wszystkie komitety wyborcze materiałów wyborczych  
podczas prowadzenia kampanii przed wyborami  do samorządu terytorialnego* 

 
 

W związku z zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014 roku wyborami do samorządu terytorialnego 
i  trwającą kampanią wyborczą pragnę przypomnieć o wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących 
obowiązkach i ograniczeniach dotyczących komitetów wyborczych związanych z umieszczaniem materiałów 
wyborczych. I tak: 
 

1. Materiał wyborczy, czyli każdy pochodzący od komitetu wyborczego upubliczniony i utrwalony przekaz 
informacji mający związek z zarządzonymi wyborami, powinien zawierać wyraźne oznaczenie komitetu 
wyborczego od którego pochodzi.** 

 
2. Nie można umieszczać plakatów i haseł wyborczych bez uzyskania zgody właściciela lub zarządcy 

nieruchomości, obiektu albo urządzenia na: 

  

 ścianach budynków,  

 przystankach komunikacji publicznej,  

 tablicach i słupach ogłoszeniowych,  

 ogrodzeniach, 

 latarniach,  

 urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych. 
 
 Stosownie do art. 495 § 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r., Nr 21, 
 poz. 112 z późn. zm.):  

 

 „Kto, w związku z wyborami umieszcza  plakaty i hasła wyborcze na ścianach budynków, przystankach
 komunikacji publicznej, tablicach i słupach ogłoszeniowych, ogrodzeniach,latarniach, urządzeniach
 energetycznych, telekomunikacyjnych i innych bez zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości, obiektu 
 albo urządzenia podlega karze grzywny.” 
 

3. Z uwagi na konieczność zapewnienia widoczności i bezpieczeństwa dla uczestników ruchu 
drogowego nie ma możliwości umieszczenia plakatów i haseł wyborczych w obrębie skrzyżowań 
i zjazdów oraz na urządzeniach bezpieczeństwa ruchu (sygnalizatorach, znakach, barierach, 
ogrodzeniach łańcuchowych itp.) 

 
4. Zabronione jest umieszczanie plakatów i haseł wyborczych na zewnątrz i wewnątrz budynków 

administracji rządowej i samorządowej oraz sądów.** 
 

5. Plakaty i hasła wyborcze należy umieszczać w taki sposób, aby można je było usunąć bez 
powodowania szkód.**  

 
6. Przy ustawianiu własnych urządzeń ogłoszeniowych w celu prowadzenia kampanii wyborczej należy 

stosować obowiązujące przepisy porządkowe.** 

 
7. Policja i Straż Miejska Kalisza jest obowiązana usuwać na koszt komitetów wyborczych plakaty i hasła 

wyborcze, których sposób umieszczenia może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo bezpieczeństwu 
mienia bądź bezpieczeństwu w ruchu drogowym. 

 
 Zwracam uwagę komitetom wyborczym na konieczność bieżącej kontroli stanu umieszczania
 plakatów i haseł w celu zapobieżenia zaśmiecania miasta i stwarzania zagrożenia dla bezpieczeństwa 
 ruchu drogowego.  
 

8. Plakaty i hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe ustawione w celu prowadzenia agitacji wyborczej 
pełnomocnicy wyborczy obowiązani są usunąć w terminie 30 dni po dniu wyborów.**  

 
9. Prezydent Miasta Kalisza postanawia o usunięciu plakatów i haseł wyborczych oraz urządzeń 

ogłoszeniowych nieusuniętych przez obowiązanych do tego pełnomocników wyborczych w terminie 30 dni 
po dniu wyborów. Kosztami usunięcia zostaną obciążeni pełnomocnicy.  

 
 
 

                  PREZYDENT 
                 Miasta Kalisza 
                         /.../ 
          dr inż. Janusz Pęcherz 
 
               
 
*     opracowano na podstawie rozdziału 15  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r., Nr 21, poz. 112 z późn. zm.).  

 

*   naruszenie obowiązku/zakazu stanowi wykroczenie określone w dziale IX ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r., Nr 21, poz. 112 z późn. 


