UCHWAŁA NR XLI/238/18
RADY MIEJSKIEJ W DOBIEGNIEWIE
z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie opłat i zasad lokalizowania reklam oraz tablic informatycznych na nieruchomościach wchodzących w skład gminnego
zasobu nieruchomości oraz nieruchomościach miejskich jednostek organizacyjnych.

Na podstawie art. 18 ust.1 w związku z art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U.2017r., poz.1875), oraz art.4 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (tekst jednolity Dz. U.
z 2017 roku poz. 716 ze zmianami), uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. W celu zachowania ładu przestrzennego oraz poprawy wizerunku miasta i gminy Dobiegniewa wprowadza się zasady
lokalizowania i kształtowania wyglądu reklam na nieruchomościach wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomościami oraz
nieruchomościach miejskich jednostek organizacyjnych” określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Uchwała nie dotyczy obszarów pasa drogowego w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj.:
Dz.U.2015 poz. 460 ze zmianami).
§ 2. 1. Zgoda na umieszczenie reklamy na obiektach i terenach określonych w §1 następuje w drodze pisemnej umowy, zawartej
z Gminą Dobiegniew lub miejską jednostką organizacyjną, po akceptacji Burmistrza Dobiegniewa.
2. Akceptacja wydawana jest na podstawie przedłożonego projektu plastycznego wykonanego zgodnie z zasadami określonymi
w załączniku nr 1 do uchwały, uwzględniającego wymiary, kolorystykę i rodzaju użytego materiału oraz miejsce jej lokalizacji.
§ 3. 1. Umieszczanie reklam na nieruchomościach wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz nieruchomościach
jednostek organizacyjnych jest odpłatne:
a) za umieszczenie reklamy lub tablicy informacyjnej w wysokości netto: 110,00 złotych za 1m2 powierzchni planszy w stosunku
rocznym.
b) za reklamy lub tablice przenośne, przewoźne (stojaki), stawka dzienna netto wynosi: od 5,00-6,00 złotych za 1 m2 powierzchni.
2. W przypadku umieszczania reklam i tablic informacyjnych na okres krótszy niż 1 rok opłatę nalicza się proporcjonalnie za pełne
miesiące danego roku, a rozpoczęty miesiąc uważa się za pełny.
3. Opłaty za umieszczanie reklam pobiera się z góry za cały okres zezwolenia.
4. Występujący o zgodę zobowiązany jest zadeklarować czas trwania reklamy.
5. W uzasadnionych przypadkach Burmistrz Dobiegniewa może zmienić wysokość opłaty.
§ 4. Postanowienia niniejszej uchwały nie dotyczą lokalizowania reklam imprez promujących miasto Dobiegniew, w szczególności
artystyczno-rozrywkowych lub sportowych, organizowanych przez Urząd Miasta, pod jego patronatem lub przy jego współudziale.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobiegniewa.
§ 6. Traci moc uchwała nr XXI/161/2001 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 24 kwietnia 2001 r. w sprawie ustalenia
wysokości opłat i zasad umieszczania reklam na terenie miasta i gminy poza pasem drogowym.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dniu od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Dobiegniewie
Marek Kowalczyk
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