
UCHWAŁA NR XX/241/20 
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA 

z dnia 27 sierpnia 2020 r. 

w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi plakatowania oraz zasad korzystania z tablic, słupów 
ogłoszeniowych oraz wiat przystankowych na terenie miasta Cieszyna 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 712 z późn. zm.) Rada Miejska Cieszyna postanawia: 

§ 1. Ustalić ceny i opłaty za usługi plakatowania oraz zasady korzystania z tablic, słupów ogłoszeniowych oraz 
wiat przystankowych znajdujących się na terenie miasta Cieszyna, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Cieszyna. 

§ 3. Traci moc uchwała nr XVIII/206/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie ustalenia 
cen i opłat za usługi plakatowania oraz zasad korzystania z tablic i słupów ogłoszeniowych. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej Cieszyna 

 
 

Remigiusz Jankowski 
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Załącznik do uchwały Nr XX/241/20 

Rady Miejskiej Cieszyna 

z dnia 27 sierpnia 2020 r. 

w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi plakatowania oraz zasad korzystania z tablic, słupów 
ogłoszeniowych oraz wiat przystankowych 

§ 1. Niniejsze ceny i opłaty oraz zasady mają zastosowanie do tablic, słupów ogłoszeniowych oraz wiat 
przystankowych należących do Gminy Cieszyn, położonych na terenie miasta Cieszyna. 

§ 2. 1.  Na tablicach, słupach ogłoszeniowych oraz wiatach przystankowych mogą być wywieszane informacje, 
pochodzące od osób fizycznych i prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych, których forma, treść i rysunek 
są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz nie naruszają dobrych obyczajów i zasad współżycia 
społecznego. 

2. Osoby oraz jednostki, o których mowa w ust. 1 ponoszą odpowiedzialność za treści zawarte na 
dostarczonych plakatach i ogłoszeniach, zwanych dalej "ogłoszeniami". 

3. Zamieszczanie ogłoszeń na tablicach, słupach ogłoszeniowych oraz wiatach przystankowych jest odpłatne 
zgodnie z następującym cennikiem: 

Ogłoszenie Tablice i słupy ogłoszeniowe Wiaty przystankowe 
do formatu A - 3 5,00 zł + VAT 30,00 zł + VAT 
do formatu A - 2 8,00 zł + VAT 60,00 zł + VAT 
do formatu A - 1 10,00 zł + VAT 90,00 zł + VAT 
ogłoszenie powyżej formatu A - 1 20,00 zł + VAT 120,00 zł + VAT 

4. Ogłoszenia Gminy Cieszyn, jej jednostek organizacyjnych w tym instytucji kultury Gminy Cieszyn, organów 
administracji publicznej wydane na podstawie odrębnych przepisów o charakterze: 

1) administracyjno-porządkowym, 

2) informacyjno-reklamowym, które promują imprezy, spotkania kulturalne, rekreacyjne, sportowe 
i charytatywne, mające się odbyć na terenie Cieszyna wywieszane są bezpłatnie. 

5. Ogłoszenia organizacji pozarządowych o charakterze informacyjno-reklamowym, które promują 
niekomercyjne (niebiletowane) imprezy, spotkania kulturalne, rekreacyjne, sportowe i charytatywne, mające się 
odbyć na terenie Cieszyna wywieszane są bezpłatnie. 

6. Ogłoszenia dotyczące imprez biletowanych organizowanych przez organizacje pozarządowe wywieszane są 
za opłatą z uwzględnieniem 50% zniżki obowiązującego cennika. 

§ 3. 1.  Uruchomienie zlecenia na wywieszanie ogłoszeń następuje wyłącznie po złożeniu zlecenia. Formularz 
zlecenia dostępny jest na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie zwanego dalej MZD lub 
w jego siedzibie. 

2. W celu umieszczenia informacji na tablicach, słupach ogłoszeniowych oraz wiatach przystankowych należy 
dostarczyć ogłoszenia do siedziby MZD oraz dokonać opłaty w kasie jednostki lub zapłacić za pomocą przelewu. 
Zlecenia wraz z materiałem reklamowym przyjmowane są codziennie w dni robocze, w godzinach od 7.00 do 
14.00. 

3. Ogłoszenia przyjęte oraz opłacone do poniedziałku do godz.14.00 rozklejane będą w następnym po 
poniedziałku dniu roboczym do godziny 15.00, z zastrzeżeniem, iż w przypadku obfitych opadów deszczu termin 
wywieszania ogłoszeń przesuwa się na następny dzień roboczy, w którym wywieszenie będzie możliwe. 

§ 4. 1.  Cennik dotyczy ekspozycji 1 sztuki plakatu, a czas ekspozycji jednego zlecenia obejmuje 7 dni, 
z możliwością przedłużenia o kolejne 7 dni pod warunkiem estetycznego wyglądu ogłoszeń. Przedłużenie 
ekspozycji odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w § 2. 

2. O kolejności umieszczenia ogłoszeń na słupach decyduje data przyjęcia zlecenia, jednakże materiały 
pochodzące z Urzędu Miejskiego w Cieszynie mają pierwszeństwo ekspozycji. 
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3. O miejscu umieszczenia ogłoszenia na tablicach, słupach ogłoszeniowych oraz wiatach przystankowych 
decyduje MZD. 

4. W przypadku braku miejsca na tablicach, słupach ogłoszeniowych oraz wiatach przystankowych ogłoszenia 
i opłata podlegają zwrotowi. 

§ 5. Samowolne wieszanie materiałów reklamowych lub informacyjnych jest zabronione,  a takie materiały 
będą usuwane. 

§ 6. MZD nie odpowiada za uszkodzenia ekspozycji powstałe w wyniku działania osób trzecich, warunków 
atmosferycznych oraz za odbarwienie lub inne zniekształcenie ogłoszeń wskutek np. użycia nieodpowiednich farb, 
wad druku, papieru. 

§ 7. MZD może odmówić realizacji zlecenia z powodu: 

1. braku miejsc na tablicach i słupach ogłoszeniowych, 

2. treści ogłoszeń niezgodnych z przepisami prawa i dobrymi obyczajami lub naruszających zasady współżycia 
społecznego.
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