
ZARZĄDZENIE Nr  BO.0050.112.2014 

Burmistrza Ozimka 

z dnia 21 października 2014 r. 
 

w sprawie zagospodarowania mienia gminnego. 

 

Na podstawie §3 ust. 1 Uchwały nr V/41/11 z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zasad 

korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania cen i opłat 

za korzystanie z tych obiektów i urządzeń zarządzam, co następuje: 

 

 

§1. Zarządzenie określa warunki, na jakich może być wykorzystywane mienie gminne w 

postaci: 

- oficjalnej witryny internetowej Gminy i Miasta Ozimek www.ozimek.pl, 

- słupków wykorzystywanych do oznakowywania nazw ulic, 

- dwustronnych bilbordów informacyjnych (o wym. 5m x 3m), 

- gruntu na cele reklamowe . 

 

§2. Ustala się, że mogą być zamieszczane informacje o podmiotach gospodarczych w formie: 

a) wizytówek informacyjnych na oficjalnej witrynie internetowej Gminy i Miasta 

Ozimek, 

b) banerów wyświetlanych na oficjalnej witrynie internetowej Gminy i Miasta Ozimek, 

system rotacyjny, wybieranie banerów losowo, 

c) tablic informacyjno- kierunkowych na słupkach wykorzystywanych do oznakowania 

nazw ulic (wymiary tablicy nie mogą być inne niż 1000x 200 mm), 

d) bilbordów informacyjnych, 

e) gruntu do którego gmina posiada tytuł prawny. 

 

§3.Wprowadza się minimalne opłaty za korzystanie mienia gminnego, o którym mowa w §2.   

 

L.p.   

 

 

 

2 

tyg. 

1 

miesiąc 

3 

miesiące 

6 

miesięcy 1 rok 

Podczas 

imprez, 

których 

organizatorem 

jest  gmina 

Ozimek 

1 za umieszczenie 

wizytówki 
- 

10 zł 

netto 

30 zł 

netto 

60 zł 

netto 

100zł 

netto 
- 

http://www.ozimek.pl/


informacyjnej na 

oficjalnej witrynie 

internetowej 

Gminy i Miasta 

Ozimek 

2 opłaty za 

wyświetlanie 

banerów na 

stronie 

www.ozimek.pl: 

opłata za 

wyświetlanie 

baneru firmy, 

która posiada 

wizytówkę 

20zł 

netto 

30zł 

netto 

45zł 

netto 

70 zł 

netto 

100zł 

netto 
- 

3 opłaty za 

wyświetlanie 

banerów na 

stronie 

www.ozimek.pl: 

opłata za 

wyświetlanie 

baneru firmy, 

która nie posiada 

wizytówki 

50 zł 

netto 

70 zł 

netto 

90 zł  

netto 

120zł 

nettto 

150zł 

netto 
- 

4 umieszczenie 

tablicy 

informacyjno- 

kierunkowej na 

słupkach 

służących do 

oznakowania 

nazw ulic - opłata 

roczna 

uzależniona od 

ilości 

zamieszczonych 

tabliczek: 

- - - - - - 

 

na I słupku 
- - - - 

70zł 

netto 
- 

 

na 2 słupkach 
- - - - 

120zł 

netto 
- 

 

na 3 słupkach 
- - - - 

165zł 

netto 
- 

 w ilości większej 

niż 3 słupki 
- - - - 

50zł 

netto/szt. 
- 

5 za wykorzystanie 

miejsca o 

powierzchni 5 x 3 

m, na bilbordzie 

- 
150 zł 

netto 
- -  - - 



(jedna strona) 

6 za wykorzystanie 

urządzenia 

wspornego do 

zawieszania 

reklam i 

informacji (na 

linkach lub w 

ramie) 

- 
50zł 

netto 
- - - - 

7 za dzierżawę 1 m2 

gruntu na cele 

reklamowe 

- - - - - 
250 zł  

netto 

 

§4.1. Umieszczenie tablicy informacyjnej na obiektach i nieruchomościach, stanowiących 

własność Gminy Ozimek wymaga pisemnej zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości. 

2. Umieszczenie tablicy informacyjnej może nastąpić po uprzednim zawarciu umowy w tej 

sprawie z Burmistrzem Ozimka. Szczegółowe warunki korzystania z mienia gminnego, o 

którym mowa w ust.1 określone zostaną w umowie na korzystanie z tego mienia.  

 

§5.1. Zainstalowanie tablic informacyjnych należy wykonać zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego. 

2. Kształt, kolor i sposób wykonania tablic informacyjnych powinny być zharmonizowane z 

otoczeniem, nie oszpecać budynku lub innego obiektu i nie zagrażać bezpieczeństwu ludzi i 

mienia. 

3. Zabrania się umieszczenia tablic reklamowych na budynku Urzędu Gminy i Miasta w 

Ozimku. 

 

§6. Tablice informacyjne mogą być umieszczone nieodpłatnie tylko w przypadku, gdy 

podmiotami ubiegającymi się o jej posadowienie są organizacje, fundacje lub stowarzyszenia, 

które zgodnie ze statutem prowadzą działalność charytatywną, wychowawczą, kulturalno – 

oświatową, naukowo – badawczą, leczniczo – opiekuńczą, sportowo – turystyczną lub 

działalność w zakresie promocji Gminy Ozimek, o ile udostępnienie powierzchni następuje w 

celu realizacji nie zarobkowych zadań statutowych tych podmiotów, zgodnie z Uchwałą Rady 

Miejskiej w Ozimku nr V/41/11 z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zasad korzystania z 

obiektów i urządzeń użyteczności oraz sposobu ustalenia cen i opłat za korzystanie z tych 

obiektów i urządzeń. 

 



§7. Uchyla się Zarządzenie Burmistrza nr BO.0050.46.2013 z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie 

zagospodarowania mienia gminnego zmienionego Zarządzeniem Burmistrza nr 

BO.0050.76.2013 z dnia 16 lipca 2013 r. 

  

§8. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza i Sekretarzowi Gminy, każdemu 

w zakresie powierzonych obowiązków. 

 

§9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podjęcia. 

 

§10. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Ref. ZMG w/m 

2. Ref. ZZP w/m 

3. Zastępca Burmistrza Ozimka 

4. Sekretarz Gminy Ozimek 

5. Ref. F w/m 

6. BO.0050.112.2014-aa. 

 

 


