Zarządzenie Nr 54/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Margonin
z dnia 21 kwietnia 2016 r.
w sprawie zmiany zarządzenia nr 21/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia
3 lutego 2014 r. dotyczącego określenia zasad udostępniania powierzchni reklamowych na
obiektach, urządzeniach oraz innych nośnikach informacji pozostających w zarządzie Gminy
Margonin poprzez umieszczanie szyldów, reklam banerowych i innych form
przekazywania informacji
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2015r. poz. 1515 ze zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1. Załącznik do zarządzenia otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Wysokość opłat za udostępnienie powierzchni reklamowych różnicuje się następująco:
1) W zależności od formy reklamy oraz miesiąca jej ekspozycji minimalna miesięczna opłata wynosi:
kwiecień - wrzesień
stawka netto
zł/ miesiąc

październik – marzec
stawka netto
zł/ miesiąc

Plansza o powierzchni do 5 m2

120,00 zł

60,00 zł

Plansza o powierzchni powyżej 5 m2 nie
więcej niż 10 m2

170,00 zł

85,00 zł

Podświetlana o powierzchni do 5 m2 (np.
kaseton, neon, gablota)

150,00 zł

75,00 zł

Podświetlana o powierzchni do 5 m2 do 10
m2
(np. kaseton, neon, gablota)

250,00 zł

125,00 zł

Baner ( transparent) – wysokość stawki
zależna jest od czasu ekspozycji baneru
(transparentu); przy czym, minimalny czas
ekspozycji to 1 miesiąc

do 1 miesiąca 200,00 zł
i za każdy następny
200,00 zł

do 1 miesiąca 100,00
zł i za każdy następny
100,00 zł

Dla przenośnych reklam w formie stojaka,
sztalugi, itp.
( o pojedynczej powierzchni reklamowej
do 1,0 m2)

30,00 zł

15,00 zł

Billboard, tj. tablica wyklejana plakatami
papierowymi, oświetlona lub
nieoświetlona - (ekran) o wym. około 4 x
3m, 5,04 x 2,38m.

16,00 zł

8,00 zł

Billboard (j.w.) wielkoformatowy o wym.
np.: 6 x 3m, 12 x 3m, 12 x 4m.

20,00 zł

10,00 zł

Formy reklamy

Słup reklamowy o pow. reklamowej około
10 m2, którego powierzchnia w
przeważającej części przeznaczona jest do
ekspozycji:
a) plakatów komercyjnych,
b) plakatów, afiszy promujących
wydarzenia o charakterze artystycznym,
sportowym, oświatowym.

odpowiednio:
dla a) 15,00 zł
dla b) 10,00 zł

odpowiednio:
dla a) 15,00 zł
dla b) 10,00 zł

2) Za umieszczenie ogłoszenia – reklamy w Margonińskim Informatorze Samorządowym „Czas na
Margonin”, w zależności od ilości modułów:
- Wielkość modułu wynosi 40 mm/80 mm
Format ogłoszenia - reklamy
Ogłoszenie wielkości 1 modułu
Ogłoszenie wielkości do 9 modułów

Stawka netto

12,30 zł
ilość modułów x 12,30 zł

Ogłoszenie wielkości > 9 modułów, do połowy strony
gazety

350,00 zł

Ogłoszenie wielkości 1 strony gazety

600,00 zł

O miejscu zamieszczenia ogłoszenia – reklamy w „Czasie na Margonin” decyduje wydawca,
uwzględniając kolejność przyjmowania zleceń oraz możliwości techniczne określonego numeru gazety.
Publikacji nie podlegają ogłoszenia o treści politycznej i o podobnym charakterze”.
3) Za umieszczenie ogłoszenia – reklamy w telewizji kablowej administrowanej przez Gminę Margonin
w zależności od czasu emisji, przy czym minimalny czas emisji wynosi 1 tydzień:
Czas emisji ogłoszenia – reklamy

Stawka netto

1 tydzień

50,00 zł

1 miesiąc

200,00 zł

O terminie zamieszczenia ogłoszenia – reklamy w telewizji kablowej decyduje kolejność zleceń oraz
możliwości techniczne w określonym terminie.
4) W określonych przypadkach, uzasadnionych w szczególności interesem społecznym, gospodarczym
lub prawnym Gminy Margonin, Burmistrz Miasta i Gminy Margonin może odstąpić od warunków
określonych w niniejszym zarządzeniu.
§ 2. Pozostała treść zarządzenia nie ulega zmianie.
§ 3. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

