Uchwała Nr XXIX/235/2012
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 28 sierpnia 2012 roku
w sprawie przyjęcia regulaminu umieszczania materiałów reklamowych na
słupach oraz tablicach ogłoszeniowych stanowiących własność Gminy Karczew
Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się regulamin umieszczania materiałów reklamowych na słupach oraz
tablicach ogłoszeniowych stanowiących własność Gminy Karczew, w brzmieniu określonym w
załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykaz słupów oraz tablic ogłoszeniowych będących własnością Gminy Karczew,
stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Radzie Miejskiej w Karczewie
przysługuje prawo tworzenia aktów prawa miejscowego obowiązujących na terenie gminy.
W celu unormowania zasad korzystania ze słupów oraz tablic stanowiących własność
Gminy Karczew podjęcie uchwały jest zasadne.

Załącznik nr 1 do Uchwały
Nr XXIX/235/2012
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 28 sierpnia 2012 roku

REGULAMIN UMIESZCZANIA MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH NA
SŁUPACH ORAZ TABLICACH OGŁOSZENIOWYCH STANOWIĄCYCH
WŁASNOŚĆ GMINY KARCZEW
§ 1.
1.

Regulamin określa zasady umieszczania materiałów reklamowych na słupach oraz tablicach
ogłoszeniowych stanowiących własność Gminy Karczew.

2.

Administratorem słupów oraz tablic, o których mowa w ust. 1 jest Grupa Remontowa w
Karczewie, zwana dalej administratorem.

§ 2.
1.

Korzystanie ze słupów oraz tablic reklamowych stanowiących własność Gminy Karczew

jest odpłatne i odbywa się na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
2.

Administrator jest wyłącznym podmiotem uprawnionym do umieszczania materiałów

reklamowych na słupach i tablicach.
3.

Postanowienia ust. 1,2

nie dotyczą nekrologów, a także ogłoszeń i materiałów

informacyjnych Urzędu Miejskiego w Karczewie oraz jego jednostek organizacyjnych.

§ 3.
1.

Stawkę opłaty za ekspozycję materiałów reklamowych określa Burmistrz Karczewa

zarządzeniem.
2.

Opłata za ekspozycję naliczana jest od pierwszego roboczego dnia tygodnia, za każdy

rozpoczęty tydzień ekspozycji.
§ 4.
1.

W celu rozmieszczenia materiałów reklamowych na słupach oraz tablicach należy

dostarczyć je do siedziby administratora, na dzień przed planowaną ekspozycją.
2.

Warunkiem rozmieszczenia materiałów jest wpłata na konto administratora opłaty za

ekspozycję.
3.

W przypadku wystąpienia przyczyn obiektywnie niezależnych od administratora np. złe

warunki atmosferyczne (mróz, silny wiatr, deszcz itp. ), terminy umieszczania materiałów

reklamowych mogą ulec zmianie.
§ 5.
1.

Samowolne umieszczanie ogłoszeń, materiałów reklamowych bez zgody administratora jest

zabronione pod groźbą ograniczenia wolności lub grzywny zgodnie z art. 63a ust. 1 ustawy z dnia
20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 ze zmianami).
2.

Materiały reklamowe zamieszczone bez zgody administratora usuwane będą niezwłocznie.

§ 6.
1.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie ekspozycji ( niszczenie,

zaklejanie, zrywanie itd. ) powstałe w wyniku działania osób trzecich oraz warunków
atmosferycznych.
2.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę eksponowanych materiałów.

§ 7.
1.

Administrator może odmówić wywieszenia materiałów reklamowych w przypadku, gdy ich

treść jest niezgodna z przepisami prawa, dobrami obyczajowymi oraz narusza obowiązujące normy
etyczno- moralne.
2.

Administrator może również odmówić zamieszczania materiałów reklamowych gdy

aktualnie brak jest wolnego miejsca na słupach oraz tablicach ogłoszeniowych.

§ 8.
Dbałość o estetykę i porządek na słupach oraz tablicach ogłoszeniowych należy do administratora.

§ 9.
Zasady korzystania ze słupów oraz tablic ogłoszeniowych w trakcie kampanii wyborczych określają
przepisy odrębne.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

Załącznik nr 2 do Uchwały
Nr XXIX/235/2012
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 28 sierpnia 2012 roku

Wykaz słupów oraz tablic ogłoszeniowych stanowiących własność Gminy
Karczew

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Słupy ogłoszeniowe:
ul. Stare Miasto (przy ul. Kościelnej),
ul. Warszawska 1,
ul. Świderska (przy ul. Maurycego Mochnackiego),
ul. Bohaterów Westerplatte (przy ul. Juliusza Słowackiego),
ul. Różana (róg ul. Gołębiej),
ul. Adama Mickiewicza (przystanek autobusowy przy ul. Czerwona Droga),
ul. Adama Mickiewicza (przy ul. Generała Józefa Bema),
ul. Generała Józefa Bema ( pętla autobusowa na os. „Ługi”).
ul. Ks. Bp. Władysława Miziołka ( przy ul. Gen. St.Grota Roweckiego)

Tablice ogłoszeniowe:
1.
ul. Adama Mickiewicza (przystanek autobusowy przy ul. Czerwona Droga),
2.
ul. Stare Miasto ( przy przystanku autobusowym).

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

