ZARZĄDZENIE NR 1787/14
BURMISTRZA GŁUBCZYC
z dnia 21 października 2014 r.
w sprawie określenia zasad umieszczania plakatów wyborczych na nieruchomościach oraz innych składnikach mienia
stanowiących własność Gminy Głubczyce oraz wysokości opłat z tego tytułu
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r. poz. 594 z późn.
zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Umieszczanie plakatów wyborczych i innych ogłoszeń związanych z wyborami, w tym plansz i innych form
nośników informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami
zwanych w dalszej części zarządzenia plakatami wyborczymi, na nieruchomościach oraz innych składnikach mienia
stanowiących własność Gminy Głubczyce wymaga uzyskania zgody Burmistrza Głubczyc.
2. Niniejsze zasady nie dotyczą umieszczania plakatów wyborczych w pasie drogowym.
3. Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:
1) nazwę komitetu wyborczego;
2) siedzibę komitetu wyborczego;
3) wykaz proponowanych lokalizacji plakatów wyborczych (adres/numer działki/nazwa obiektu, itp);
4) ilość plakatów i ich wielkość w każdej z lokalizacji;
5) okres wywieszenia plakatów;
5) opinię sołtysa danej miejscowości w przypadku gdy zamieszczanie plakatów wyborczych nastąpić ma na terenie tej
miejscowości na nieruchomościach stanowiących własność Gminy;
6) zgodę Burmistrza Głubczyc w przypadku gdy zamieszczanie plakatów wyborczych nastąpić ma na nieruchomościach
gminy oddanych w trwały zarząd lub administrowanie innym jednostkom gminnym a także oddanych w posiadanie
zależne osobom fizycznym lub prawnym;
4. W uzasadnionych przypadkach wniosek, o którym mowa w pkt 3 może podlegać zaopiniowaniu przez Wydział
Komunalno - Inwestycyjny Urzędu Miejskiego w Głubczycach w zakresie estetyki, bezpieczeństwa publicznego i utrzymania
ładu przestrzennego.
§ 2. Wnioski o udzielenie zezwolenia składa się do:
1) zarządcy lub administratora nieruchomości - w przypadku nieruchomości gminy oddanych w trwały zarząd lub
administrowanie innym jednostkom gminnym a także oddanych w posiadanie zależne osobom fizycznym lub prawnym wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia,
2) Burmistrza - w przypadku nieruchomości gminnych położonych na terenie sołectw oraz nieruchomości nie oddanych
w posiadanie zależne - wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
§ 3. Uzyskanie zezwolenia następuje w formie zawarcia z wnioskodawcą stosownej umowy na umieszczenie plakatów
wyborczych na terenie miasta i gminy Głubczyce. Odmowa wyrażenia zgody na umieszczenie plakatów wyborczych następuje
w formie pisemnej.
§ 4. 1. Plakaty wyborcze mogą być umieszczane na okres od dnia ogłoszenia terminu wyborów przez właściwy organ do
30 dnia po dniu wyborów.
2. Wyraża się zgodę na montowanie plakatów wyborczych na drzewach pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody
Wydziału Komunalno - Inwestycyjnego Urzędu Miejskiego w Głubczycach i w sposób przez Wydział określony.
§ 5. Ustala się stawkę dzienną opłaty za zamieszczanie plakatów wyborczych na nieruchomościach gminnych
w wysokości 0,20 zł za każdy plakat o powierzchni do 1 m2 oraz w przypadku większych plakatów po 0,20 zł za każdy
rozpoczęty 1 m2. Opłata ta podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Jan Krówka
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1787/14
Burmistrza Głubczyc
z dnia 21 października 2014 r.

................................................
(pieczęć Komitetu Wyborczego)

........................................
........................................
........................................
(nazwa jednostki)

Wniosek
Komitetu Wyborczego w sprawie wydania zezwolenia na zamieszczenie plakatów wyborczych na
nieruchomościach oraz innych składnikach mienia, stanowiących własność Gminy Głubczyce

Nazwa Komitetu Wyborczego ..................................................................................................................

Siedziba Komitetu .....................................................................................................................................

Okres wywieszenia plakatów .....................................................................................................................
(podać od kiedy do kiedy)

Wykaz proponowanych lokalizacji plakatów wyborczych ..........................................................
(adres/numer działki/nazwa obiektu, itp)

Ilość plakatów i ich wielkość w każdej z lokalizacji .................................................................................
Zgoda Burmistrza Głubczyc w przypadku gdy zamieszczanie plakatów wyborczych nastąpić ma na
nieruchomościach gminy oddanych w trwały zarząd lub administrowanie innym jednostkom gminnym
a także oddanych w posiadanie zależne osobom fizycznym lub prawnym ...........................................

.............................................
podpis Pełnomocnika
Komitetu Wyborczego

Głubczyce, ................................
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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1787/14
Burmistrza Głubczyc
z dnia 21 października 2014 r.

................................................
(pieczęć Komitetu Wyborczego)

Burmistrz Głubczyc
48-100 Głubczyce
Wniosek
Komitetu Wyborczego w sprawie wydania zezwolenia na zamieszczenie plakatów wyborczych na
nieruchomościach oraz innych składnikach mienia, stanowiących własność Gminy Głubczyce

Nazwa Komitetu Wyborczego ..................................................................................................................

Siedziba Komitetu .....................................................................................................................................

Okres wywieszenia plakatów .....................................................................................................................
(podać od kiedy do kiedy)

Wykaz proponowanych lokalizacji plakatów wyborczych ..........................................................
(adres/numer działki/nazwa obiektu, itp)

Ilość plakatów i ich wielkość w każdej z lokalizacji .................................................................................

Opinia sołtysa danej miejscowości w przypadku gdy zamieszczanie plakatów wyborczych nastąpić ma
na terenie tej miejscowości na nieruchomościach stanowiących własność Gminy ...................................

.............................................
podpis Pełnomocnika
Komitetu Wyborczego

Głubczyce, ................................
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