
 

 

UCHWAŁA NR XXVIII/218/13 

RADY GMINY SANTOK 

z dnia 25 kwietnia 2013 r. 

w sprawie określenia zasad umieszczania reklam na obiektach i nieruchomościach gruntowych, 

stanowiących własność Gminy Santok. 

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 2 pkt. 3 i 4, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z póź. zm.) oraz art.4 ust.1 

pkt.1 i ust. 2 ustawy z dnia  20grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej( tekst jednolity Dz. U. z 2011 

roku; Nr 45 poz.236 ) Rada Gminy Santok uchwala, co następuje:  

§ 1. 1. Przez reklamę w rozumieniu niniejszej uchwały, rozumie się treści i emblematy o charakterze 

informacyjnym lub marketingowym.  

2. Reklamą nie jest tablica - szyld zawierająca w treści oznaczenie przedsiębiorcy, adres siedziby, 

godziny pracy, przedmiot prowadzonej działalności, umieszczony przy wejściu do budynku, lokalu 

w miejscu siedziby przedsiębiorstwa lub świadczenia usług. 

§ 2. Umieszczanie reklam dozwolone jest tylko w sposób odpowiadający wymogom określonym 

w odrębnych przepisach, w szczególności z zakresu prawa budowlanego i ochrony zabytków.  

§ 3. 1. Osoby fizyczne i prawne  mogą ubiegać się o uzyskanie zgody na umieszczenie reklamy na 

obiektach i nieruchomościach, stanowiących własność Gminy Santok  

2. Zezwolenie na umieszczenie reklamy wydawane jest na wniosek zawierający:  

1) plan sytuacyjny umieszczenia reklamy, sporządzony na mapie zasadniczej lub rzut elewacji obiektu 

w odpowiedniej skali, z propozycją umieszczenia na nim reklamy,  

2) projekt graficzny z uwzględnieniem kształtu, kolorystyki, treści, wymiarów reklamy oraz rodzaju 

nośnika,  

3) proponowany czasokres jej umieszczenia. 

3. Wnioski składa się do Urzędu Gminy w Santoku. Wnioski rozpatrywane są przez kierownika 

jednostki.  

4. Podstawą umieszczenia reklamy jest umowa cywilnoprawna, określająca prawa i obowiązki 

związane z jej umieszczeniem, którą zawiera się na czas określony do lat trzech. 

§ 4. Umieszczanie reklam jest odpłatne . 

§ 5. Opłaty, o których mowa w § 4 ustala zarządzeniem Wójt Gminy Santok  

§ 6. Właściciele reklamy po rozwiązaniu umowy mają obowiązek niezwłocznie usunąć reklamę oraz 

doprowadzić obiekt lub teren do stanu pierwotnego.  

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy.  

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa  Lubuskiego i wchodzi 

w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia.  

 

Przewodnicząca Rady Gminy 

        Honorata Brzytwa 



 

 

Uzasadnienie  

Zgodnie z postanowieniami art. 40 ust. 2 pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), organy gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego 

w zakresie zasad zarządu mieniem gminy oraz zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów , terenów 

i urządzeń użyteczności publicznej. Stosownie zaś do postanowień art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 

1996r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity Dz .U. z 2011 r; Nr 45 poz. 236), organy stanowiące 

jednostek samorządu terytorialnego mogą powierzyć organom wykonawczym tych jednostek uprawnienia 

do stanowienia o wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne 

o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 

jednostek samorządu terytorialnego. Niniejsza uchwała określa zasady umieszczania reklam na terenach, 

budynkach i innych obiektach komunalnych Gminy Santok. Podjęcie przedmiotowej uchwały 

uzasadnione jest potrzebą ujednolicenia zasad umieszczania reklam oraz pobieranych z tego tytułu opłat 

na terenie Gminy Santok oraz pozowoli na wprowadzenie większej harmonii i ładu przestrzennego na 

terenie Gminy. Z uwagi na powyższe, podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne. 


