
I N F O R M A C J A 
Prezydenta Miasta Konina  

z dnia 30 września 2010 r. 

 

 Na podstawie art. 70 a ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, 
rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2010 r. Nr 176, poz.1190) w związku  
z zarządzonymi na dzień 21 listopada 2010 r. wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików 
województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast podaje się do wiadomości 
publicznej informację o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych 
obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych. 
 
Lp. 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 oś. Zemełki – obręb Przydziałki (teren zielony 

przy ul. Wiatracznej i ul. Łopuskiej) 

działka geod. nr 

1244  

3. Konin ul. Piłsudskiego – ul. Pułaskiego                           

– obręb Przydziałki 

działka geod. nr 

1671/1 

4. Konin ul. Zagórowska – ul. Dąbrowskiej – obręb 

Przydziałki 

działka geod. nr 

256  

5. Konin ul. Poznańska – obręb Nowy Dwór                 

(przy pętli MZK) 

działka geod. nr 

214  

6. Konin  ul. Chopina – obręb Czarków (obok przystanku 

MZK na miejscu utwardzonym – płytki 

brukowej) 

działka geod. nr 

1656/5  

7. Konin Jana Pawła II – ul. Śniadeckich 

–  obręb Laskówiec (obok przystanku MZK) 

działka geod. nr 

361  

8. 

 

Konin Jana Pawła – obręb Glinka (za terenem 

inwalidów wojennych „Plac Lotnika”) 

działka geod. nr 

75  

9. 

 

Konin ul. Przemysłowa – ul. Matejki obręb Niesłusz 

(teren zielony) 

działka geod. nr 

215 

10. Konin ul. Dworcowa – obręb Czarków 

(Domy Centrum) 

działka  geod. nr 

266/13 

11. Konin ul. Kazimierska – ul. Szeroka – obręb Pątnów 

(teren zielony – obok bud. nr 2) 

działka geod. nr 

94/5 

12. Konin ul. Janowska – obręb Mieczysławów,  

(pętla MZK naprzeciw bloku nr 102) 

działka geod. nr 

115  



13. 

 

Konin ul. 150 – Lecia Cukrownictwa – ul. ŁęŜyńska  

pomiędzy Szkołą Podstawową a blokiem       nr 

11 

działka geod. nr 

197/1 

14. 

 

Konin ul. Półwiejska – ul. Czereśniowa obręb 

Międzylesie (pas drogowy – teren zielony obok 

budynku nr 4) 

działka geod. nr 

383 

15. 

 

Konin ul. Powstańców Wlkp. – ul. Przemysłowa - 

MłodzieŜowy Dom Kultury – obręb Czarków 

działka geod. nr 

229/21 

          
 
 
         Prezydent Miasta Konina 

 

                         /-/ Kazimierz Pałasz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


