
 
 

UCHWAŁA NR XIV/44/2020 
RADY MIEJSKIEJ W STOPNICY 

z dnia 8 grudnia 2020 r. 

w sprawie uchwalenia Regulaminu umieszczania materiałów informacyjnych na słupie ogłoszeniowym 
zlokalizowanym w Parku Miejskim w Stopnicy, stanowiącym własność Gminy Stopnica 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i 2 pkt 3 i 4, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), Rada Miejska w Stopnicy uchwala, 
co następuje: 

§ 1. 1. Uchwala się Regulamin umieszczania materiałów informacyjnych na słupie ogłoszeniowym 
zlokalizowanym w Parku Miejskim w Stopnicy, stanowiącym własność Gminy Stopnica, w brzmieniu 
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

2. Regulamin o którym mowa w ust. 1 podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na 
tablicy informacyjnej usytuowanej w Parku Miejskim w Stopnicy. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Stopnica. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego. 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Krzysztof Tułak 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 10 grudnia 2020 r.

Poz. 4556



Załącznik do Uchwały Nr XIV/44/2020 

Rady Miejskiej w Stopnicy 

z dnia 8 grudnia 2020 r. 

 

Regulamin umieszczania materiałów informacyjnych na słupie ogłoszeniowym 

zlokalizowanym w Parku Miejskim w Stopnicy stanowiącym własność Gminy Stopnica 

 

1. Jedynym miejscem do umieszczania materiałów informacyjnych w Parku Miejskim 

w Stopnicy jest słup ogłoszeniowy. Umieszczanie materiałów na słupie ogłoszeniowym 

zlokalizowanym w Parku Miejskim w Stopnicy przy ulicy Plac Józefa Piłsudskiego, na działce 

oznaczonej numerem 133, jednostka ewidencyjna: Stopnica, obręb Stopnica, według ewidencji 

gruntów i budynków, stanowiącym własność Gminy Stopnica, jest bezpłatne.  

2. Regulamin określa zasady umieszczania na słupie ogłoszeniowym, jakichkolwiek 

materiałów w formie pisemnej, w tym w szczególności: ogłoszeń, afiszy, ulotek, informacji, 

reklam i innych materiałów informacyjnych, reklamowych i promocyjnych, zwanych dalej 

w niniejszej uchwale materiałami.  

3. Zakazuje się, pod rygorem usunięcia zamieszczonych treści przez Administratora, 

umieszczania na słupie ogłoszeniowym zlokalizowanym w Parku Miejskim w Stopnicy przy 

ulicy Plac Józefa Piłsudskiego, na działce oznaczonej numerem 133, jednostka ewidencyjna: 

Stopnica, obręb Stopnica, według ewidencji gruntów i budynków, stanowiących własność 

Gminy Stopnica, materiałów: 

1) w ilości więcej niż jednego ogłoszenia tej samej treści; 

2) zawierających treści ksenofobiczne, rasistowskie, antysemickie; 

3) zawierających treści noszące znamiona mowy nienawiści; 

4) zawierających treści godzące w dobre imię konstytucyjnych organów państwa oraz 

samorządu terytorialnego; 

5) zawierających treści nieprawdziwe; 

6) naruszających normy etyczno-moralne, dobra osobiste osób trzecich, dobre obyczaje, 

ogólnie obowiązujące przepisy prawa; 

7) bezprawnie sygnowanych nazwą jednostki organizacyjnej bądź imieniem i nazwiskiem 

osoby bez upoważnienia tej jednostki bądź tej osoby. 

4. Niezależnie od okoliczności określonych w ust. 3, Administratorowi przysługuje 

niczym nieograniczone prawo do usuwania zamieszczonych materiałów w ramach dbałości 

o estetykę przestrzenną Parku Miejskiego w Stopnicy, zarówno z uwagi na bieżące utrzymanie 

słupa ogłoszeniowego, jak i stan zamieszczonych materiałów.  

5. Zasady określone w niniejszym regulaminie nie dotyczą nekrologów, a także ogłoszeń 

i materiałów informacyjnych Urzędu Miasta i Gminy Stopnica oraz jednostek organizacyjnych 

Gminy Stopnica. 

6. Gmina Stopnica, jak i Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za zniszczenie, 

uszkodzenie lub utratę zamieszczonych materiałów, powstałe z przyczyn niezależnych od 

Gminy Stopnica lub Administratora (w tym także niezawinione przez ich pracowników), 

w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, uszkodzenie lub utratę 

zamieszczonych materiałów informacyjnych w wyniku działań osób trzecich lub na skutek 

działań sił przyrody. 

7. Obowiązki Administratora pełni Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta 

i Gminy Stopnica z siedzibą Wolica 52 a, 28-130 Stopnica, tel. 41 3779 219. 
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