
UCHWAŁA Nr IV/22/19
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

z dnia  24 stycznia   2019 r.

w sprawie korzystania z gminnych słupów ogłoszeniowych

Na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 poz. 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2018, poz.994, poz.1000, poz.1349, poz.1432 i poz. 2500), oraz art. 4 
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej ( Dz. U. z 2017 r., poz. 827, 
z 2018 r. poz. 1494 i poz. 1693) Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa zasady korzystania z gminnych słupów ogłoszeniowych 
usytuowanych na obszarze Miasta Rawa Mazowiecka, stanowiących jego własność.
Określenie  miejsc lokalizacji słupów ogłoszeniowych zawiera  załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały.

§ 2.Gminne słupy ogłoszeniowe służą do umieszczania na nich ogłoszeń, afiszy, ulotek, 
informacji, reklam i innych materiałów informacyjnych, reklamowych i promocyjnych, zwanych  
w niniejszej uchwale materiałami informacyjnymi.

§ 3. 1.Gminnymi słupami ogłoszeniowymi na terenie  Miasta Rawa Mazowiecka gospodaruje
Rawsko-Bialska Spółdzielnia Socjalna „Nadzieja i Praca” z/s  w Rawie Mazowieckiej.
2.Gospodarowanie gminnymi słupami ogłoszeniowymi polega na:
1). utrzymaniu słupów ogłoszeniowych w odpowiednim stanie technicznym i estetycznym;
2).zawieraniu umów dotyczących rozklejania materiałów informacyjnych;
3).przyjmowaniu materiałów informacyjnych i ich rozklejaniu;
4).pobieraniu opłat za rozklejanie materiałów informacyjnych;
5).usuwaniu materiałów informacyjnych umieszczanych bez zgody  Rawsko-Bialskiej  Spółdzielni 
Socjalnej „Nadzieja i Praca” .
3. Opłaty za rozklejanie materiałów informacyjnych stanowią dochód Rawsko-Bialskiej Spółdzielni 
Socjalnej „Nadzieja i Praca”.

§ 4.1.Materiały informacyjne umieszczane są na słupach ogłoszeniowych za odpłatnością 
z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu.
2. Wysokość opłat związanych z  umieszczaniem  informacji na słupach ogłoszeniowych  i tablicach 
informacyjnych stanowiących własność Miasta określa Burmistrz Miasta w drodze zarządzenia.
3. Plakatowanie uchwał Rady Miasta Rawa Mazowiecka, zarządzeń, obwieszczeń i ogłoszeń 
Burmistrza  Rawy Mazowieckiej, ogłoszeń gminnych jednostek organizacyjnych i  urzędowych 
obwieszczeń wyborczych jest bezpłatne. 
4.Prezes Rawsko-Bialskiej Spółdzielni Socjalnej „Nadzieja i Praca” na pisemny umotywowany 
wniosek zleceniodawcy może odstąpić od pobrania opłaty za umieszczenie materiałów 
informacyjnych na słupach ogłoszeniowych.

§ 5.1.Materiały informacyjne rozkleja się na słupach ogłoszeniowych od poniedziałku do 
piątku, w dni robocze w godzinach pracy Rawsko-Bialskiej Spółdzielni Socjalnej „Nadzieja i Praca”.
 2. Materiały informacyjne rozklejane są po otrzymaniu zlecenia.



§ 6. Opłata wynika z iloczynu okresu trwania ekspozycji materiałów informacyjnych, 
ilości słupów i ilości danego materiału informacyjnego na każdym słupie, oraz opłaty za dany 
materiał, nie niższej niż wynikająca z zarządzenia Burmistrza. 

§ 7. W przypadku wystąpienia przyczyn obiektywnie niezależnych (t.j. silny wiatr, mróz, 
deszcz) termin rozklejania materiałów informacyjnych może ulec zmianie. Rawsko-Bialska 
Spółdzielnia Socjalna „Nadzieja i Praca” niezwłocznie powiadomi wówczas telefonicznie 
zleceniodawcę o wystąpieniu takich okoliczności. Plakatowanie materiałów informacyjnych w 
takim przypadku nastąpi niezwłocznie po ustaniu w/w okoliczności. 

§ 8. Zarówno Miasto jak i Rawsko-Bialska Spółdzielnia Socjalna „Nadzieja i Praca” nie 
ponoszą odpowiedzialności za zniszczenie, uszkodzenie lub utratę zamieszczonych materiałów 
informacyjnych powstałych z przyczyn od nich niezależnych (w tym także  niezawinionych przez 
ich pracowników), w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, uszkodzenie lub 
utratę zamieszczonych materiałów informacyjnych spowodowanych przez osoby trzecie lub 
powstałych na skutek działań sił przyrody. Przewiduje się  przy przyjmowaniu dłuższych zleceń 
możliwość wymiany plakatów na nowe, jeśli uległy one zniszczeniu w trakcie trwania ekspozycji 
na skutek działań sił przyrody.

§ 9. Reklamacje dotyczące ekspozycji można składać w trakcie jej trwania, po tym terminie
nie będą one rozpatrywane.

§ 10. Rawsko-Bialska Spółdzielnia Socjalna „Nadzieja i Praca” może odmówić przyjęcia 
plakatowania materiałów informacyjnych w przypadku:
1).braku wolnego miejsca na słupach ogłoszeniowych;
2).gdy rozwieszenie i ekspozycja materiału informacyjnego byłaby sprzeczna z przepisami prawa 
w szczególności:
a) gdy materiał informacyjny narusza dobra osobiste osób trzecich,
b) gdy materiał informacyjny zawiera treści stanowiące przestępstwo.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po jej opublikowaniu  w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Miasta
Rawa Mazowiecka

Grażyna Dębska



                                                                                               Załącznik do uchwały nr IV/22/19
                                                                                               Rady Miasta Rawa Mazowiecka
                                                                                               z dnia 24 stycznia 2019 r.
 
                                                     W y k a z
 słupów ogłoszeniowych zlokalizowanych na terenie Miasta Rawa Mazowiecka

        Numer   
        słupa
ogłoszeniowego

Oznaczenie usytuowania słupa ogłoszeniowego

1 ul. Kazimierza Wielkiego 
2 Skrzyżowanie ul. Mszczonowskiej z ul. Kazimierza Wielkiego
3 Skrzyżowanie ul. Jeżowskiej z ul. Skierniewicką
4 Skrzyżowanie ul. Warszawskiej z ul. Księdza Skorupki
5 ul. Adama Mickiewicza 
6 ul. Tadeusza Kościuszki 

            7 ul. Konstytucji 3 Maja 
8 Skrzyżowanie ul. Krakowskiej z ul. Południową
9 Skrzyżowanie ul. Zygmunta Zwolińskiego z ul. Niepodległości
10 Skrzyżowanie ul. Tadeusza Kościuszki z ul. Niepodległości
11 ul. Solidarności
12 ul. Tomaszowska 

           13 ul. Juliusza  Słowackiego 


