
Załącznik nr 1 do Zarządzenia 
nr 21/2012

CENNIK

Zamieszczania  ogłoszeń  w miejscu  użyteczności  publicznej  –  na  toalecie  wolnostojącej 
usytuowanej na skrzyżowaniu ulic 3 Maja  i Rynek.

Witryna główna

Ogłoszenie o łącznej powierzchni do 150cm2 – 1,5 zł. brutto/doba (średnio 45 zł.)
Ogłoszenie o łącznej powierzchni do 300 cm2 - 2 zł. brutto/doba (średnio 60 zł.)
Ogłoszenie o łącznej powierzchni do 600 cm2 - 3 zł. brutto/doba (średnio 90 zł.)
Ogłoszenie o łącznej powierzchni powyżej 600 cm2 – 4 zł. brutto/doba (średnio 120 zł.) 

Witryny pozostałe

Ogłoszenie o łącznej powierzchni do 150cm2 – 1 zł. brutto/doba (średnio 30 zł.)
Ogłoszenie o łącznej powierzchni do 300 cm2 – 1,5 zł. brutto/doba (średnio 45 zł.)
Ogłoszenie o łącznej powierzchni do 600 cm2 - 2 zł. brutto/doba (średnio 60 zł.)
Ogłoszenie o łącznej powierzchni powyżej 600 cm2 – 2,5 zł. brutto/doba (średnio  75 zł.) 

• średnio miesięcznie 30 dni x  kwota brutto za dobę



Zarządzenie Nr 21/2012

Burmistrza Miasta Gostynina
z dnia 2 kwietnia 2012 roku

w sprawie: opłat za umieszczanie ogłoszeń i reklam w miejscu użyteczności publicznej –  
na  toalecie  wolnostojącej  usytuowanej  na  skrzyżowaniu  ulic  3  Maja   i  Rynek  w  
Gostyninie.
Na podstawie art.30  ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z  2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1

Osoby fizyczne i jednostki mogą ubiegać się o uzyskanie zgody na odpłatne umieszczenie 
reklamy  i  ogłoszenia  na  toalecie  wolnostojącej  stanowiącej  własność  Gminy  Miasta 
Gostynina z siedzibą przy ul. Rynek 26 w Gostyninie.

§ 2

1.  Przez  reklamy  rozumie  się  treść  i  emblematy  o  charakterze  informacyjnym  bądź 
marketingowym
2. Cennik umieszczania reklam czy ogłoszeń ustalony jest na lata 2012 – 2013 i zawiera 
podatek VAT. Stanowi on załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

1. Wolę umieszczania reklamy na toalecie wolnostojącej zainteresowana strona przedstawia 
we wniosku, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
2.  Umieszczenie  reklamy  może  nastąpić  w  momencie  wyrażenia  zgody  przez 
przyjmującego wniosek i uiszczeniu opłaty.
3.  Umieszczanie  reklam  szczegółowo  precyzuje  „Regulamin  umieszczania  ogłoszeń”  - 
załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4

Wykonanie  zarządzenia  powierzam  Naczelnikowi  Wydziału  Gospodarki  Komunalnej, 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Burmistrz Miasta Gostynina

Włodzimierz Śniecikowski



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia 
                     Nr 21/2012 Burmistrza Miasta Gostynina 

 z dnia 2 kwietnia 2012 roku

…...........................................................................
     (imię i nazwisko lub nazwa firmy)

…....................................................................
       (adres)

….....................................................................
    (kod pocztowy i miejscowość)

…..............................................................................................
                                (telefon)

WNIOSEK
o umieszczenie reklamy na toalecie wolnostojącej będącej własnością Gminy Miasta Gostynina

Proszę o udostępnienie powierzchni dla potrzeb umieszczenia reklamy na toalecie wolnostojącej.

Wymiary zewnętrzne reklamy  - powierzchnia….......................................................................(cm2)

Temat reklamy …...................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

Termin  umieszczania  reklamy -  od  dnia   ....................................do  dnia  …...................................
(włącznie)

1. Zobowiązuję się uiścić należną kwotę w kasie Urzędu bądź na wskazane konto bankowe.

2. Po upływie wyznaczonego terminu powierzone materiały reklamowe ….......................................

…...................................................................................
(podpis wnioskodawcy)

…..............................................................
(podpis przyjmującego wniosek)



Załącznik Nr 3 do Zarządzenia 
              Nr 21/2012 Burmistrza Miasta Gostynina 

 z dnia 2 kwietnia 2012 roku

REGULAMIN 

umieszczania ogłoszeń i reklam na toalecie wolnostojącej stanowiącej słup ogłoszeniowy będącej  
własnością Gminy Miasta Gostynina.

1. Wszelkie  materiały  informacyjne  mogą  być  umieszczane  wyłącznie  odpłatnie  za  zgodą 
właściciela po złożeniu stosownego wniosku.

2. Wysokość  opłat  za  wywieszanie  materiałów  informacyjnych  reguluje  Zarządzenie 
Burmistrza Miasta Gostynina Nr 21/2012 z dnia 2 kwietnia 2012 roku.

3. O  miejscu  plakatowania  ogłoszeń  i  reklam  na  toalecie  decyduje  kolejność  przyjęcia 
zlecenia.

4. Wszelkie  materiały  przeznaczone  do  umieszczenia  na  toalecie  powinny  być  złożone  w 
Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony  Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu 
Miasta Gostynina w dni powszednie w godzinach pracy Urzędu.

5. Materiały  informacyjno  –  reklamowe  zostaną  umieszczone  na  toalecie  zgodnie  z  datą 
podaną przez wnioskodawcę.

6. Wydział  Gospodarki  Komunalnej  Ochrony  Środowiska  Rolnictwa  i  Leśnictwa  może 
odmówić wykonania usługi w przypadku uzasadnionego przypuszczenia naruszenia dóbr 
osobistych w treści informacyjnej lub graficznej reklamy czy ogłoszenia.

7. Wydział  Gospodarki  Komunalnej  Ochrony  Środowiska  Rolnictwa  i  Leśnictwa  może 
odmówić wykonania usługi w przypadku braku miejsca reklamowego lub innej niemożności 
wykonania usługi.


