
UCHWAŁA NR  XLIII / 360 /09 
                               RADY GMINY NĘDZA 

 z dnia 30 listopada 2009 roku 
 

 
 

w sprawie zasad pobierania opłaty za umieszczenie reklam na obiektach 

komunalnych stanowiących własność Gminy Nędza 

 
 

 
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 3, art. 41, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 

1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i 

niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r., Nr 68, poz. 449 tekst jednolity z 

późn. zm.) 

 

 

Rada Gminy Nędza uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 

 

Uchwała określa zasady wykorzystywania obiektów komunalnych w celu umieszczania na 

nich reklam. 

 

§ 2 

Ilekroć w uchwale jest mowa o obiektach oraz obiektach komunalnych - należy przez to 

rozumieć budynki i inne obiekty budowlane oraz grunty, stanowiące własność Gminy 

Nędza. 

 

§ 3 

 Przyjmuje się, że reklamą w rozumieniu uchwały jest każda informacja bądź wypowiedź 

związana z wykonywaną działalnością gospodarczą, zarobkową i inną mającą na celu 

przyczynienie się do zbytu towarów lub usług podana w sposób następujący: 

1) jako reklama ścienna w postaci: malowideł, napisów, rysunków, wykonanych na 

ścianie obiektu budowlanego; 

2) poprzez instalowanie na obiektach urządzeń reklamowych, takich jak: tablice, 

gabloty, szafki reklamowe, konstrukcje świetlne, słupy, konstrukcje przestrzenne i 

innych, służących reklamie; 

3) w formie transparentów umieszczonych na obiektach lub pomiędzy obiektami. 

 

§ 4 

Kształt, kolor i sposób wykonania reklam oraz tablic informacyjnych, o których mowa w  

§ 3 uchwały, powinny być zharmonizowane z otoczeniem, nie oszpecać obiektu i nie 



zagrażać bezpieczeństwu ludzi i mienia. Umieszczanie reklamy, w szczególności świetlnej, 

nie może powodować szkodliwych skutków dla otoczenia. 

 

§ 5 

1. Umieszczenie reklamy na obiekcie komunalnym wymaga zgody zarządcy tego obiektu. 

2. Ponadto, umieszczenie reklamy na obiekcie zabytkowym wymaga zgody 

wojewódzkiego konserwatora zabytków. 

 

§ 6 

1. Wykorzystywanie obiektów komunalnych w celach reklamowych jest odpłatne. 

2. Właściciel obiektów komunalnych pobiera opłaty miesięczne za umieszczenie  reklamy 

na obiekcie. 

3. Wysokość opłat jest uzależniona od powierzchni obiektu zajętej na cele reklamy,  

przyjmując jako powierzchnię podstawową 1 (jeden) m2. 

4. Wysokość opłat za umieszczanie reklam na obiektach komunalnych stanowiących 

własność Gminy Nędza określa Wójt Gminy w drodze Zarządzenia. 

5. Wysokość opłat i zasady użytkowania obiektów w celach reklamowych ustala się w 

drodze wzajemnego porozumienia stron, tj. umowy pomiędzy właścicielem obiektu i 

właścicielem reklamy. 

 

§ 7 

1. Obowiązkiem zarządcy obiektu komunalnego jest dopilnowanie, aby po zakończeniu 

umowy w celach reklamowych właściciel reklamy usunął ją i doprowadził obiekt do 

należytego stanu. 

2. W razie umieszczenia na obiekcie komunalnym reklamy bez wymaganej zgody 

zarządca obiektu podejmie niezwłocznie odpowiednie środki prawne mające na celu 

doprowadzenie do usunięcia tej reklamy i przywrócenie obiektu do stanu 

poprzedniego. 

§ 8 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

 

§ 9 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Śląskiego. 

    PRZEWODNICZĄCY RADY 

             mgr Waldemar Wiesner 


