
I N F O R M A C J A 

Prezydenta Miasta Konina 
 

z dnia 23 sierpnia 2018 r. 

 

 Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.- Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 754, ze zm.) w związku z zarządzonymi na dzień 21 października 2018 roku wyborami 

do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów 

wójtów, burmistrzów i prezydentów miast podaje się do wiadomości publicznej wykaz miejsc 

przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów 

wszystkich komitetów wyborczych. 

 

L.p. Miejscowość Szczegółowa lokalizacja Uwagi 

1.  Konin 
ul. Szpitalna - obręb Pawłówek (obok przystanku 

MZK przy rondzie od str. SM Sikorskiego) 

działka geod.    

nr 297 

2.  Konin ul. Topazowa - obręb Przydziałki 
działka geod.    

1675/148 

3.  Konin ul. Poznańska - obręb Nowy Dwór (przy pętli MZK) 
działka geod.    

nr 214  

4.  Konin 
 ul. Chopina - obręb Czarków (obok przystanku 

MZK na miejscu utwardzonym - płytki brukowej) 

działka geod.    

nr 1656/5  

5.  Konin 
ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich - obręb Laskówiec 

(obok przystanku MZK) 

działka geod.    

nr 361  

6.  Konin 
ul. Jana Pawła II- obręb Glinka (za terenem 

inwalidów wojennych „Plac Lotnika”) 

działka geod.    

nr 75  

7.  Konin ul. Przemysłowa - obręb Niesłusz (teren zielony) 
działka geod.    

nr 215 

8.  Konin 
ul. Kazimierska - obręb Pątnów 

(teren zielony - obok bud. nr 2) 

działka geod.    

nr 94/5 

9.  Konin 
ul. Janowska - obręb Mieczysławów,  

(pętla MZK naprzeciw bloku nr 102) 

działka geod.    

nr 115  

10.  Konin 
ul. 150-lecia Cukrownictwa -  

pomiędzy Szkołą Podstawową a blokiem  nr 11 

działka geod.    

nr 197/1 

11.  Konin 
ul. Półwiejska - obręb Międzylesie (pas drogowy - 

teren zielony obok budynku nr 4) 

działka geod.    

nr 383 

12.  Konin 
ul. Przemysłowa 3d - Młodzieżowy Dom Kultury - 

obręb Czarków 

działka geod.    

nr 170/3 

         

         Prezydent Miasta Konina 

                          (-) Józef  Nowicki 


