Regulamin umieszczaniasryld6w i reklam na nieruchomosciach
bgdqcychw zarz4dzie
zakradu Gospodarki Mieszkaniowej w Sochaczewie.
l' Regulamin niniejs4'
a dzialalno$cireklamowej na gruntach i
.reguluje zasadyororJutor"n,
obiektachbudowlanych
stanowiqcychwiasnosdG;int Miasto sochaczew zirzqdzanychprzez
zavJadGospodarki
Mieszkanio*"j* Sochaczewiu*'rr"r"g6rnosci:
",
zasadyumieszczania
szyld6wi znak6wreklamowych,
zasadyodplatnoscizakorzystaniedo cel6w reklamowych
z mieniakomunalneg
o zanqdzanego
przezZGM.
2' Regulamin nie dotyczy lokali stanowi4cychwlasnos6
Gminy usytuowanychw budynkach
Wsp6lnotMieszkaniowych.
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1 . Szyldem
w rozumieniu
niniejszego
regulaminu
j
dzialalno$6w budynkach i lokalacf, stanowir
dzialalnoSci,czasprowadzenia,umieszczonen

2.

r regulaminujest graficzneoznaczenie
informacji
dzialalno$ci,jak r6wnie| znak firmowy, znak
ryd4ceszyldemw rozumieniuust.l
ninu s4 osoby firyczne i prawneorazjednostki
rwnej, bgd4ce wla6cicielemszyldu lub znaku

a
J.
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l . wasciciel ma prawo do bezplatnegoumieszczeniaw miejscu prowadzeniadziatalnogci
-

jednegoszyldunazewnqttzbudynkubgd4cego
w zarzqdziezakladuGospodarki
Mieszkaniowejw
Sochaczewie.
2 . umieszczenieszylduwy.l<raczaiqcego
pozanorrnyokre$lonew $2 ust.l podlegaoplacie.
a
J.
zgodp na umieszczenie
.s4'ldu _wrdaj" Dyrektor zakladi Gospodarki Mieszkaniowej w
Sochaczewie
po rozpatrzeniu
wnioskuwla6ciciela.
4. w prrypadkuobiekt6w obje_!9trochron4Konserwatorazabylkow,
umieszczenieszyldu moze
nast4pi6po uryskaniuzgodywoj ew6dzkiegoKonserwatorazibvtk6w.
Z oplatzwolnionezostaj4:

$4
r lokalu, reklamujqce dzialalnoSdwlasnq pod
u GospodarkiMieszkaniowej
.
reklamg
wlasn4
pod
trcych
warunkiemuzyskania
niowej.

$s

z oplatzwolnionezostajqjednostki bud2etgwei 2akladybudzetowe
Gminy Miasto Sochaczew,
pod
warunkiemuzyskaniazgody DyrektorazakladuGospodarkiMieszkaniowej
.
6
:h i obiektachbudowlanychstanowi4cych
wlasnoS6
ZakladGospodarkiMieszkaniowejmoZeodbywa6
zezwoleniawladciwychorgan6w.

owegowinien uzyskadwymaganeprawemzgodyi
7
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Dyrektor zakladuGospodarkiMieszkaniowelmozeodm6wid wyrazenia
zgodyna umieszczenie
znakureklamowego,
kt6ry nie spelniawalor6westetycznych.
2' W przypadkustwierdzenia.,
2e istniej4careklamaut u"itu walory estetyczne,Dyrektor Zakladu
GospodarkiMieszkaniowejwezwiewlascicielado usunigciawad,a * p.rypuitu
niezastosowania
siEdo powyilszychzalecefi,reklamazostanieusunigtana kosa wlasciciela.
l'
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U$.ul? sig nastgpujqcgoptaty miesigczneza koizystaniez mienia komunalnego
do umieszczania
szyld6wi znak6wreklamowych:
1. Szyldy
za nadwyakgponad 0,50 m2 powierzchniobrysu zewngtrznegoszyldu - 4,28
zl za kt1de
rozpoczEte
0 , 1 0m 2 ,
za dodatkowyszyldoplatajak za znakireklamowe.
2,Znaki reklamowe
- 42,70zl,
do lm2powierzchni
ponad1m2do 2m2powierzchni- 79,31zl,
2m2powierzchnii wigcej- 7g,3rzl plus 30,50zl zakuzdyrozpoczgtyI m2 powyzej2m2,
$i0
Ustala sig nastgpujQce
oplaty dzienne za korzystaniez mienia komunalnegodo umieszczania
tymczasowych
znak6wreklamowych:
do lm2powierzchni-3,66
zl,
- 6,71zl,
ponad1m2do 2m2powierzchni
2mzpowierzchnii wigcej- 6,7| zl plus2,44zl zakazdyrozpoczptyI m2 powyzej2mz,
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W szczeg6lnych
przypadkachDyrektor ZaldaduGospodarkiMieszkaniowejmoZeustali6 inne niZ
okre$lonew$8i$9oplatyzakorzystaniezmieniakomunalnegodoumieszlzaniaszyld6w,znak6w
reklamowychstatychi tymczasowych.
l.

oplaty zakorzastaniez mienia komunalnegSto'o
,r-r", zczanias4zld6w
i znak6wreklamowych
pobierane
bqdqzg6ry.Optatatocznapobierana
bgdziew dw6chraiach,do 15lutegozalp6hicze
i 3l lipcazaIlp6hocze,danegorokukalendarzowego.
2. Oplaty zakorzystaniez mieniakomunalnego
do umieszczania
sryld6w i znak6wreklamowychod
najemc6wlokali uzytkowychpobieranebqd4nazasadach
okreSlonych
w umowienajmulokalu.
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1. Stawki oplat o kt6rych mowa w $9 i $10 s4 wyraZonew kwotachnetto. Do oplaty naliczony
zostaniepodatekVAT w obowi4Tuj4cej
wysokoSci.
2. Stawki oplat o kt6rych mowa w $9 i $10 bgda waloryzowanena poczqtkukaZdegoroku o
wskaznikwzrostucentowar6wi uslugkonsumpcyjnych
oglaszanyprzezGUS.
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Regulaminwchodziw zycie z dniem 01.06.2012roku - zgodniezZarzqdzeniemDyrektoraZakladu
Gospodarki
Mieszkaniowej
w Sochaczewie
Nr I ll20l2 z dnia01.06.20l2 roku
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