Zal^cznik nr 1 do uchwaly Nr 6/2018 Zarzadu
Miejskiego Przedsiebiorstwa Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju
zdnia 23.08.2018 r.

REGULAMIN
korzystania ze slupow ogloszeniowych na terenie miasta Busko-Zdroju

1.

Postanowienia ogolne.

2. Regulamin dotyczy zamieszczania ogloszen na slupach w nastepuj^cych lokalizacjach.
NUMER
SLUPA

POLOZENIE SLUPOW

1

Plac Zwyciestwa (strona poludniowo-wschodnia)

2

Plac Zwyciestwa (strona polnocno-zachodnia)

3

ul. Poprzeczna (dawny dworzec PKS) - strona polnocna

4

skrzyzowanie ulic Kilinskiego i Poprzecznej

5

skrzyzowanie ulic Kosciuszki i Kopernika

6

skrzyzowanie ulicy Kosciuszki i al. Mickiewicza

7

al. Mickiewicza (Starostwo Powiatowe)

8

skrzyzowanie ulic Batorego i Grotta

9

skrzyzowanie ulicy Warynskiego i al. Mickiewicza

10

skrzyzowanie ulic 1-go Maja i Parkowej

11

ul. Bohaterow Warszawy na skwerze przy os. Pilsudskiego (zatoka
przystankowa)

3. Korzystanie ze slupow ogloszeniowych wymienionych w punkcie 2 jest odplatne i odbywa sie^ na
zasadach okreslonych w niniejszym regulaminie.
4. Wszystkie umieszczane na slupach plakaty lub afisze i inne materialy o podobnym charakterze
zwane dalej ..ogloszeniami" podlegaj^ niniejszemu regulaminowi.

Zasady korzystania ze slupow ogloszeniowych.
5.

Prawo do umieszczania ogloszen na slupach ogloszeniowych przysluguje tylko Spolce, po
zawarciu z nia^ odpowiedniej umowy i uiszczeniu przez Zleceniodawc^ oplaty za ekspozycje
ogloszenia na slupach.

6. Ekspozycja na slupach kazdego zleconego ogloszenia, trwa 1 tydzieh lub jego wielokrotnosc
(zgodnie z umowa). Ekspozycja o czasie trwania mniejszym niz tydzieh nie powoduje
zmniejszenia ceny.
7. Oplata podstawowa za ekspozycje ogloszenia jest naliczana od pierwszego roboczego dnia
tygodnia, za kazdy tydzieh ekspozycji.
8. Wyklejanie ogloszen na slupach ogloszeniowych, przez upowaznionego pracownika Spolki
odbywa si$ w godzinach rannych kazdego pierwszego roboczego dnia tygodnia.
9. Zleceniodawca zobowi^zany jest dostarczyc zlecona^ ilosc ogloszen najpozniej w ostatni dzieh
roboczy, poprzedzajacy termin rozpoczecia ekspozycji ogloszen.
10.MPGK Sp. z o.o. w Busku-Zdroju zobowiazane jest do stalego monitoringu i usuwania
ewentualnych usterek, w szczegolnosci uzupelniajacego klejenia ogloszen zniszczonych w ciagu
24 godzin od ich stwierdzenia, przy czym Zleceniodawca powinien dostarczyc odpowiednio
wieksz^ ilosc ogloszen (ok. 20% na ekspozycje^ trwaj^ca jeden miesiac).
1 l.Zlecajacy ekspozycje^ ogioszeh na calej powierzchni slupow ogloszeniowych maja pierwszehstwo
przed Zlecajacym ekspozycje pojedynczego ogloszenia.
Wymagane dokumenty.
12. W celu zlecenia umieszczenia ogioszeh na slupach nalezy zawrzec ze Spol^ Umowe^ wedlug
wzoru zalaczonego do niniejszego regulaminu.
13.Cennik.
14.Ekspozycja ogioszeh na slupach ogloszeniowych odbywa si$ po uiszczeniu oplat zgodnie
z ponizszym cennikiem:
Lp.
1

Format ogloszenia Wielkosc w cm: Stawka w zl/ szt. /tydzieh
Al
60x85
12

2

Bl

70x100

12

3

A2

42x60

6

4

B2

50x70

6

5

A3

30x42

4

6

B3

35x50

4

7

A4

21x30

3

8

B4

25x35

3

15. Do podanych cen doliczany jest podatek VAT w wysokosci 23%.
16.Za ekspresowe wyklejenie ogloszen (tj. poza terminem poniedzialkowym w srodku tygodnia)
pobieranajest powiekszona oplata uslugi o 30% za pierwszy tydzien.
17.W cen$ ekspozycji ogloszen wliczony jest staly monitoring i usuwanie ewentualnych usterek
w ci^gu 24 od stwierdzonej dewastacji lub usterki.
Postanowienia dodatkowe.
17. Umieszczenie ogloszen na slupach ogloszeniowych bez umowy ze Spolka^ skutkowac bedzie
usunieciem ogloszenia.
18. Postanowienia niniejszego regulaminu w szczegolnosci w zakresie oplat, obowi^zku zawarcia umowy
i innych, nie dotyczq. ogloszen o pogrzebach i uroczystosciach zalobnych (klepsydr) pod warunkiem
umieszczenia ich w sposob nie koliduj^cy z juz umieszczonymi ogloszeniami oraz
w innych przypadkach wynikaj^cych z odrebnych przepisow prawa.
19. Za uszkodzenia ogloszen przez warunki atmosferyczne i osoby trzecie Spolka nie odpowiada.
20. Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju nie ponosi
odpowiedzialnosci za tresc ogloszen. Spolka moze odmowic zamieszczenia ogloszenia sprzecznego
z prawem lub dobrym obyczajami.

mgr inz. Krzysztof Kryczka

