REGULAMIN
korzystania ze słupów ogłoszeniowych znajdujących się na
terenie miasta Dzierżoniowa

§1
1. Administratorem słupów ogłoszeniowych w Dzierżoniowie jest Dzierżoniowski
Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Dzierżoniowie. Przez słupy
ogłoszeniowe rozumie się wszystkie wolnostojące słupy ogłoszeniowe na terenie
miasta, stanowiące własność Gminy Miejskiej Dzierżoniów.
§2
1. Na słupach ogłoszeniowych mogą być wywieszane informacje pochodzące od osób
fizycznych i prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych, których forma, treść i
rysunek zostały przyjęte przez administratora słupów jako zgodne z obowiązującymi
przepisami prawa.
2. Osoby oraz jednostki, o których mowa w ust. 1 ponoszą odpowiedzialność za treści
zawarte na dostarczonych plakatach i ogłoszeniach.
3. Zamieszczanie ogłoszeń i plakatów na słupach ogłoszeniowych bez zgody
administratora jest zabronione.
§3
1. Ogłoszenia i plakaty wraz z wypełnionym drukiem zlecenia przyjmowane są w
siedzibie administratora pok. nr 6 lub 7 po uiszczeniu opłaty.
2. Opłaty dokonuje się w kasie administratora w godz. od. 8:00 do 13:00 na podstawie
wypełnionego dowodu wpłaty.
3. Bez wypełnionego druku zlecenia, zlecenie nie będzie realizowane.
4. Rozklejanie plakatów odbywa się dwa razy w tygodniu tj. w środy i piątki od godziny
8:00.
5. Ogłoszenia dostarczone w środę lub w piątek nie będą rozklejane w tym samym dniu.
§4
Umieszczone na słupach ogłoszenia i plakaty wywieszone będą przez okres uzgodniony ze
zleceniodawcą. W tym czasie Administrator będzie uzupełniał ogłoszenia, które ulegną
zniszczeniu, po dostarczeniu plakatu lub ogłoszenia przez zleceniodawcę.
§5
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
1) treść ogłoszeń,
2) za zniszczenie, zaklejanie i zrywanie wywieszonych ogłoszeń.

§6
Administrator może odmówić wywieszenia ogłoszenia w przypadku:
1) braku miejsca na słupach,
2) kiedy treść przyniesionych ogłoszeń będzie zawierać treści powszechnie uważane za
obraźliwe, bądź będzie naruszać dobro osobiste innych osób.
§7
Za umieszczenie informacji na słupach ogłoszeniowych administrator pobiera opłaty wg
aktualnego cennika oraz zasad określonych w niniejszym regulaminie.
§8
Samowolne umieszczanie ogłoszeń bez zgody administratora, będzie skutkowało usunięciem
ogłoszeń.
§9
Za umieszczanie plakatów i ogłoszeń dotyczących:
informacji o charakterze charytatywnym,
informacji o imprezach, akcjach i działaniach (np. wybory, pobory),
organizowanych przez Urząd Miasta w Dzierżoniowie nie pobiera się opłaty.
§ 10
Zasady korzystania ze słupów ogłoszeniowych w czasie kampanii wyborczych określają
odrębne uregulowania.
§ 11
Utrzymanie słupów w należytym stanie należy do administratora.
§ 12
Powyższy regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2018 r.

