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ZARZĄDZENIE NR 169/2014 
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW 

z dnia 01 grudnia 2014 roku 

w sprawie: ustalenia rocznych opłat za umieszczenie tablic i urządzeń reklamowych na budynkach, 
będących własnością Gminy Żarów.  

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity:  
Dz. U. z 2013 roku, poz. 594) zarządzam, co następuje:  

§ 1. Za umieszczenie tablic i urządzeń reklamowych na budynkach będących własnością Gminy Żarów pobiera 
się opłaty roczne w wysokości:  

a/ 233,00 zł za tablicę lub urządzenie reklamowe o powierzchni do 1 m2 

b/ 233,00 zł za każdy następny rozpoczęty m2 powierzchni tablicy lub urządzenia reklamowego. 

§ 2. W celu uzyskania zgody na umieszczenie tablicy lub urządzenia reklamowego wymagane jest złożenie 
wniosku zawierającego: 

a/ projekt graficzny (szkic, rysunek), 

b/ lokalizację, 

c/ wymiary 

§ 3. Ustalona w § 1 stawka obowiązuje od dnia 1 lutego 2015 roku. 

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Gospodarki Lokalowej. 

§ 5. Nadzór nad realizacją Zarządzenia sprawować będzie Zastępca Burmistrza. 

§ 6. Traci moc Zarządzenie Nr 162/2013 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 02 grudnia 2013 roku w sprawie: 
ustalenia rocznych opłat za umieszczenie tablic i urządzeń reklamowych na budynkach, będących własnością  
Gminy Żarów.  

§ 7. Zarządzenie opublikowane zostanie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Żarowie 
www.um.zarow.pl  

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 

 

Zgodnie z zarządzeniem Nr 162/2013 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 02 grudnia 2013 roku w sprawie: ustalenia  
rocznych opłat za umieszczenie tablic i urządzeń reklamowych na budynkach, będących własnością Gminy Żarów 
w 2014 roku pobierano roczne opłaty w wysokości: a/ 221,00 zł za tablicę lub urządzenie reklamowe  
o powierzchni do 1 m2, b/ 221,00 zł za każdy następny rozpoczęty m2 powierzchni tablicy lub urządzenia 
reklamowego. Proponujemy w 2015 roku wprowadzenie nowych stawek opłaty rocznej w wysokości: a/ 233,00 zł 
netto za tablicę o powierzchni do 1m2, b/ 233,00 zł netto za każdy następny rozpoczęty m2 powierzchni tablicy lub 
urządzenia reklamowego. Wzrost opłaty rocznej z ww. tytułu stanowi 5,5 %. Wpływy z reklam stanowią 
dodatkowe źródło pozyskania zewnętrznych środków finansowych, które wpłyną na zwiększenie dochodów Gminy 
Żarów oraz Wspólnot Mieszkaniowych. Do opłaty dolicza się podatek VAT w wysokości 23 %. 
 
 
 
 


