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UCHWAŁA NR XXXVII.217.2013
RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU
z dnia 31 stycznia 2013 roku
w sprawie określenia ogólnych zasad korzystania z terenów i obiektów będących własnością Gminy
Krynica-Zdrój w celu umieszczania reklam oraz tablic i napisów informacyjnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, w związku z art. 40 ust. 2 pkt 3 i 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 4 ust. 1
pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (jednolity tekst Dz.U. z 2011 r. Nr 45,
poz. 236) Rada Miejska w Krynicy-Zdroju uchwala co następuje:
§ 1. 1. Umieszczanie reklam oraz tablic i napisów informacyjnych zwanych dalej „reklamami” na terenach
i obiektach będących własnością Gminy Krynica-Zdrój poza pasem drogowym dróg gminnych wymaga
pisemnej zgody Burmistrza Krynicy-Zdroju.
2. Zgoda wydawana jest każdorazowo na wniosek zainteresowanego zwanego dalej Wnioskodawcą.
3. Wniosek ww. musi zawierać: informację o nr działki lub adresie budynku na którym ma być umieszona
reklama informację o okresie zajmowania terenu/obiektu przez reklamę mapkę z wrysowanym miejscem
lokalizacji reklamy rysunek/zdjęcie reklamy z podaniem jej kolorystyki i wymiarów.
4. Zgoda, o której mowa w ust. 2 nie zwalnia Wnioskodawcy od stosowania zapisów Prawa budowlanego.
5. Dla terenów objętych ochroną konserwatorską, umieszczenie reklam wymaga uzyskania zgody
Konserwatora Zabytków.
§ 2. 1. Umieszczenie reklam nie może powodować niszczenia lub uszkodzenia obiektów i terenów
gminnych.
2. W przypadku uszkodzenie lub zniszczenia obiektu lub terenu gminnego, Wnioskodawca jest
zobowiązany na własny koszt do jego przywrócenia do stanu pierwotnego w ciągu 7 dni od powstania
uszkodzenia.
3. Zabrania się umieszczania reklam poprzez malowanie ich bezpośrednio na obiekcie.
§ 3. Burmistrz Krynicy-Zdroju określi w drodze zarządzenia szczegółowe zasady umieszczania reklam na
terenach i obiektach gminnych w zakresie nieunormowanym postanowieniami niniejszej uchwały,
w szczególności:
1) zasady zawierania i rozwiązywania umów
2) zasady ustalania i wysokość opłat za umieszczanie reklam
§ 4. 1. Kontrolę prawidłowości umieszczenia reklam oraz wnoszonych opłat wykonuje Straż Miejska oraz
komórki organizacyjne upoważnione przez Burmistrza Krynicy-Zdroju.
2. Umieszczanie reklam w pasie drogowym dróg gminnych odbywa się na zasadach określonych w ustawie
z 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.).
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§ 5. Wykonanie Uchwały zleca się Burmistrzowi Krynicy-Zdroju.
§ 6. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
2. Traci moc Uchwała Nr 90/99 Zarządu Gminy Uzdrowiskowej Krynica z dnia 1 grudnia 1999 r.
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