
ZARZĄDZENIE NR SG.0050.461.2014 
Burmistrza Zdzieszowic 

z dnia 24 października 2014r.

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z mienia gminnego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz. 1072) 
oraz § 3 ust. 1 Uchwały Nr VI/55/2011 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 31 marca 
2011 r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności 
publicznej oraz sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z tych obiektów i urządzeń 
(Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 58, poz. 763) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zarządzenie określa opłaty za wykorzystywanie mienia gminnego, do celów 
informacyjno-reklamowych, w postaci:
1. Lamp oświetleniowych;
2. Budynków i budowli komunalnych;
3. Gruntu do którego gmina ma tytuł prawny.

§ 2. Ustala się, że mogą być zamieszczane treści informacyjno-reklamowe na mieniu 
gminnym w formie:
1. Tablic informacyjno-reklamowych;
2. Billboardów reklamowo-informacyjnych.

§ 3. Wprowadza się minimalne opłaty, za korzystanie z mienia gminnego, o którym 
mowa w § 1, wyszczególnione w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4 .  1. Umieszczenie billboardu lub tablicy informacyjno-reklamowej na mieniu 
stanowiącym własność Gminy Zdzieszowice, wymaga pisemnej zgody właściciela lub 
zarządcy mienia,
2. Umieszczenie billboardu lub tablicy informacyjnej może nastąpić po uprzednim zawarciu 
umowy w tej sprawie z Burmistrzem Zdzieszowic. Szczegółowe warunki korzystania z 
mienia gminnego, o którym w ust. 1 umowy określone zostaną w umowie na korzystanie z 
tego mienia.

§ 5. 1. Zainstalowanie billboardów lub tablic informacyjno-reklamowych należy wykonać 
zgodnie z przepisami prawa budowlanego.
2. Kształt, kolor i sposób wykonania tablic informacyjno-rekalmowych i bilbordów powinien 
być zharmonizowany z otoczeniem, nie oszpecać budynku lub innego obiektu i nie 
zagrażać bezpieczeństwu ludzi i mienia.

§ 6. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi referatu Gospodarki Mieniem i 
Rolnictwa.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


