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- Leszczynadt
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UchwalaNr D(t9012001
Rady Miejskiej w czerwionce - Leszczynach
v
z dnia 8listopada2001r.
w sprawie ustaleniazasadzwiqzanychz
umieszczaniemreklam i tablic
informacyjnych na budynkach i obiektach
bgdqcychwlasnosci4
Gminy i Miasta Czerwionka_Leszczyny.
Na podstawieart. 40 ust-2 pkt 3 i 4, art. 4I ust.
I ustawyz &tia g marca 1990o
samorzqdzie
gminnyn(Dr-u.z 1996r.,nr 13,p* zi,;;hi,:
zm.),
na wniosekZanqdu Gminy i Miasta,
RadaMiejska uchwala:

{)

$l
l{ala siE poniZszy spos6b postgpowaniaprry rrmieszczaniureklam i tablic
informacfnych za wyj4tki.- abli. i"f"t-'"Jaych
o siedzibie przedsigbiorcy
cqyjednostki (inst5rtucji)nabudynkachi ouiektachbedacvch
wlailosci4 Gminy
i Miasta czerwionka - Leszfzyny, zarz4dz.anychprzez
gminns jednostki
organizacyjne:

1.,

)

l) inwestor reklamy lub tablicy informacyjnej powinien ztoirye jednostce
w
organizacyjnejGminy zarzadniacej budynkiem b4dz obiektem,na kt6rym
zamierzaumiescid reklamg lub tablica informacyjna wniosek z,awieraj4cy
projektreklamy' miejscei spos6bjej ekspooo**iu" clasokresrr-;.rrc"Joii
atakhewarunki utrzymaniareklamy lub tablicy,
2) iednostka organizacylna otz5rmui4ca wniosek dokona analia, fo*y
graficznej,wielko3ci,miejscaoraz sposobuumieszczeniareklamy(t"Ufi.yj.
W toku tej analizy nale2y zwr6ci6 uwagg na to aby reklama lub tablica
odpowiadalapowszechnieakceptowanymnormom spolecznymco do swojej
teSci' zachowuj4cjednoczesniew-swoim lvygladzie akceitowaneog6lnie
zasady moralnoSci i dobrego smaku, a tukze nie naruszala przepisow
z
zakresu ochrony srodowiska y tym wzglgdzie
uzyskad oil"zy opinig
'
_i
wlaSciwegowydzialu UrzgduGminy
i Miasta
3) po dokonaniu.ostateczrych
uzggdniefw sprawach,o kt6rychmowaw pkt. 2,
jednostkapodpiszez wnioskodawc4umowg okreSlajqcawzajemne
prawa i
obowi4zki nttiqzanez umieszczeniemreklam tuU taUt-icinfofoacyjnych, w
tym miedzyinnymi nastEpuj4ce
ustalenia:
- odpowiedzialnostza,hes6reklamyponosi
wnioskodawca(inwestor),

2

4)

po uptywie terminu na 'mieszczenie reklamy,
demontazu dokonuje
wnioskodawca(inwestor)na sw6j koszt,

powyzszejry9ryy przekazaenabhyjedenjej egzemplarz
do
!:,1.:9{:aniu
architektoniczno-uuaoivtanej
jako
fg:::s::|9-u .a{minisnacji
po.", ten organw postgpowaniu
w)4naganym
*f:":j:,yf-rtania
w tych przypadkach przezprzepisy
-vJ

JcLt

prawa budowlaoego.

$2

(-)

Ustala sig oplate za umieszczanie reklam lub tablic informacyjnych
na
warunkachwyzej opisanych,w wysokosci minimalnej wynosz4c;: ; I m2
powierzchni reklamy A,70 ztr netto za jeden dzief. Wvnegtcjo**4
wielko(6
oplaty, nie ni-s-Q od powyzszejstawki zapisadnalezyw trJsciumowy o kt6rej
mowaw$lpkt3.
$3
wykonanie uchwaly powierzasig Zarz4dowiGminy i Miasta.
$4
Uchwala wchodzi w 2ycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszeniaw Dzienniku
UrzqdowymWojew6dztwaSQpkiego.

(l

Przew
Be

nrrd.ilhrJRAWNY
4rsr bft[t]/cw Ctchecki
WOKAT

n-iczlcy
pf clttr l

