
Regulamin umieszczania sryld6w i reklam na nieruchomosciach bgdqcych w zarz4dzie
zakradu Gosp o darki Mieszkaniowej w S o chaczewie.

l' Regulamin niniejs4' 
.reguluje zasady ororJutor"n, a dzialalno$ci reklamowej na gruntach iobiektach budowlanych stanowiqcych- wiasnosd G;int Miasto socha czew zirzqdzanych przezzavJad Gospodarki Mieszkanio*"j * Sochaczewi 

", 
u*'rr"r"g6rnosci:

zasady umieszczania szyld6w i znak6w reklamowych,
zasady odplatnosci zakorzystanie do cel6w reklamowych z mienia komunalneg o zanqdzanegoprzezZGM.

2' Regulamin nie dotyczy lokali stanowi4cych wlasnos6 Gminy usytuowanych w budynkachWsp6lnot Mieszkaniowych.

$2Szyldem w rozumieniu niniejszego regulaminu j
dzialalno$6 w budynkach i lokalacf, stanowir
dzialalnoSci, czas prowadzenia, umieszczone n

r regulaminu jest graficzne oznaczenie informacji
dzialalno$ci, jak r6wnie| znak firmowy, znak

ryd4ce szyldem w rozumieniu ust.l
ninu s4 osoby firyczne i prawne oraz jednostki
rwnej, bgd4ce wla6cicielem szyldu lub znaku

$3
wasciciel ma prawo do bezplatnego umieszczenia - w miejscu prowadzenia dziatalnogci -jednego szyldu nazewnqttzbudynku bgd4cego w zarzqdzie zakladuGospodarki Mieszkaniowej wSochaczewie.
umieszczenie szyldu wy.l<raczaiqcego pozanorrny okre$lone w $2 ust.l podlega oplacie.zgodp na umieszczenie 

.s4'ldu _wrdaj" Dyrektor zakladi Gospodarki Mieszkaniowej wSochaczewie po rozpatrzeniu wniosku wla6ciciela.
w prrypadku obiekt6w obje_!9tr ochron4 Konserwatora zabylkow, umieszczenie szyldu mozenast4pi6 po uryskaniu zgody woj ew6dzkiego Konserw atora zibvtk6w.
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Z oplat zwolnione zostaj4:

r lokalu, reklamujqce dzialalnoSd wlasnq pod
u Gospodarki Mieszkaniowej .
trcych reklamg wlasn4 pod warunkiem uzyskania
niowej.

$s
z oplat zwolnione zostajq jednostki bud2etgwe i 2aklady budzetowe Gminy Miasto Sochaczew, podwarunkiem uzyskania zgo dy Dyrektora zakladu Gospodarki Mieszkaniowej .

6
:h i obiektach budowlanych stanowi4cych wlasnoS6
Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej moZe odbywa6

owego winien uzyskad wymagane prawem zgody izezw olenia wladciwych organ6w.
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$8
l' Dyrektor zakladu Gospodarki Mieszkaniowelmoze odm6wid wyrazenia zgody na umieszczenie

znaku reklamowego, kt6ry nie spelnia walor6w estetycznych.
2' W przypadku stwierdzenia., 2e istniej4ca reklama ut u"itu walory estetyczne, Dyrektor ZakladuGospodarki Mieszkaniowej wezwie wlasciciela do usunigcia wad, a * p.rypuitu niezastosowania

siE do powyilszych zalecefi, reklama zostanie usunigta na kosa wlasciciela.

$e
U$.ul? sig nastgpujqcg optaty miesigczne za koizystanie z mienia komunalnego do umieszczania
szyld6w i znak6w reklamowych:
1. Szyldy

za nadwyakg ponad 0,50 m2 powierzchni obrysu zewngtrznego szyldu - 4,28 zl za kt1de
rozpoczEte
0,10 m2,
za dodatkowy szyld oplata jak za znaki reklamowe.

2,Znaki reklamowe
do lm2 powierzchni - 42,70 zl,
ponad 1m2 do 2m2 powierzchni - 79,31 zl,
2m2 powierzchni i wigcej - 7g,3r zl plus 30,50 zl zakuzdy rozpoczgty I m2 powyzej 2m2,

$ i 0
Ustala sig nastgpujQce oplaty dzienne za korzystanie z mienia komunalnego do umieszczania
tymczasowych znak6w reklamowych:

do lm2 powierzchni-3,66 zl,
ponad 1m2 do 2m2 powierzchni - 6,71 zl,
2mz powierzchni i wigcej - 6,7 | zl plus 2,44 zl zakazdy rozpoczpty I m2 powyzej 2mz,

$ 1 1
W szczeg6lnych przypadkach Dyrektor Zaldadu Gospodarki Mieszkaniowej moZe ustali6 inne niZ
okre$lonew$8i$9oplatyzakorzystaniezmieniakomunalnegodoumieszlzaniaszyld6w,znak6w
reklamowych statych i tymczasowych.

l. oplaty zakorzastanie z mienia komunalnegSto'o ,r-r", zczanias4zld6w i znak6w reklamowych
pobierane bqdqzg6ry. Optatatocznapobierana bgdzie w dw6ch raiach, do 15 lutego zalp6hicze
i 3l lipca zaIlp6hocze, danego roku kalendarzowego.

2. Oplaty zakorzystanie z mienia komunalnego do umieszczania sryld6w i znak6w reklamowych od
najemc6w lokali uzytkowych pobierane bqd4na zasadach okreSlonych w umowie najmu lokalu.

$ 1 3
1. Stawki oplat o kt6rych mowa w $9 i $10 s4 wyraZone w kwotach netto. Do oplaty naliczony

zostanie podatek VAT w obowi4Tuj4cej wysokoSci.
2. Stawki oplat o kt6rych mowa w $9 i $10 bgda waloryzowane na poczqtku kaZdego roku o

wskaznik wzrostu cen towar6w i uslug konsumpcyjnych oglaszany przez GUS.

$ 1 4
Regulamin wchodzi w zycie z dniem 01.06.2012 roku - zgodnie zZarzqdzeniem DyrektoraZakladu
Gospodarki Mieszkaniowej w Sochaczewie Nr I ll20l2 z dnia 01 .06.20 l2 roku
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