Regulamin korzystania ze słupów ogłoszeniowych na terenie miasta Lubań
1. Administratorem słupów ogłoszeniowych, będących własnością Miasta Lubań jest Zakład
Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lubaniu, zwany dalej w skrócie „ZGiUK”.
2. ZGiUK jest wyłącznym podmiotem uprawnionym do umieszczania reklam i ogłoszeń na
słupach ogłoszeniowych.
3. Słupy ogłoszeniowe są oznaczone informacją o administratorze wraz z danymi kontaktowymi
i wskazaniem punktu przyjęć ogłoszeń (wzór tablicy informacyjnej poniżej).

4. Wszelkie materiały informacyjne i reklamowe mogą być umieszczane na słupach
ogłoszeniowych wyłącznie odpłatnie po złożeniu odpowiedniego zlecenia.
5. Lokalizację słupów ogłoszeniowych stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
6. Zlecenie plakatowania następuje w formie pisemnej, sporządzonej według wzoru zlecenia
wykonania usług plakatowania, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
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7. Odpłatność za usługę plakatowania materiału reklamowego uzależniona jest od formatu oraz
ilości plakatów, których dotyczy złożone zlecenie. Odpłatność reguluje cennik, stanowiący
Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
8. O miejscu plakatowania ogłoszeń i reklam na słupie ogłoszeniowym decyduje kolejność
przyjęcia zlecenia przez ZGiUK.
9. Zwolnione z odpłatności są edycje materiałów informacyjnych Urzędu Miejskiego w Lubaniu,
jednostek organizacyjnych miasta Lubań, w tym instytucji kultury oraz edycje plakatów
informujących o działaniach charytatywnych.
10. Wszelkie materiały informacyjne przeznaczone do umieszczenia na słupach ogłoszeniowych
powinny być złożone w siedzibie ZGiUK przy ul. Bankowej 8 w Lubaniu lub w Wydziale
Oczyszczania i Zieleni przy ul. Lwóweckiej 8, w dni powszednie, w godzinach od 07:00 do
15:00. Nie przyjmuje się zleceń telefonicznych. Dopuszczalne jest zgłoszenie za
pośrednictwem faksu lub poczty tradycyjnej bądź elektronicznej.
11. ZGiUK przysługuje prawo do odmowy wykonania usługi w przypadku uzasadnionego
przypuszczenia naruszenia dóbr osobistych w treści informacyjnej lub graficznej reklamy lub
ogłoszenia, a także w przypadku braku miejsca reklamowego lub innej niemożności
wykonania usługi.

12. Usługa plakatowania odbywa się w każdy wtorek i piątek tygodnia (dni robocze).
W przypadku świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, przypadających na wtorek bądź piątek,
usługa plakatowania odbywać się będzie w następnym dniu roboczym.
13. W przypadku wystąpienia złych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonanie
usługi plakatowania w należyty sposób, bądź wystąpienia innych przyczyn technicznych,
niezależnych od Wykonawcy, ZGiUK przysługuje prawo do przesunięcia terminu ekspozycji
powierzonych materiałów z zachowaniem określonej w zleceniu długości ekspozycji.
14. W przypadku zerwania lub uszkodzenia materiału powierzonego (spowodowanego przez
osoby trzecie lub powstałego w wyniku oddziaływania warunków atmosferycznych),
uzupełnianie braków następuje podczas kolejnego plakatowania (licząc od momentu
zauważenia braków przez pracownika ZGiUK bądź po zgłoszeniu przez Zleceniodawcę).
15. Za treści zawarte w plakatowanych materiałach odpowiada wyłącznie jednostka zlecająca
plakatowanie.
16. ZGiUK nie ponosi odpowiedzialności za dopisywanie treści lub informacji przez osoby
trzecie oraz nie odpowiada za stan reklam i ogłoszeń (uszkodzenie, niszczenie, zrywanie,
malowanie, rysowanie, samoistne odbarwienie, rozpuszczenie lub pęknięcie plakatów itd.).
17. Pracownik ZGiUK wykonujący plakatowanie ma prawo do usunięcia plakatów nieobjętych
zleceniem oraz do natychmiastowego powiadomienia odpowiednich służb miejskich
o zauważonych przypadkach samowolnego plakatowania przez osoby trzecie.
18. W przypadku zniszczenia ekspozycji ZGiUK będzie dochodził odszkodowania na zasadach
ogólnych.
19. W sytuacjach spornych, szczególnych i nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu
ostateczną interpretację jego zapisów oraz decyzje w niezbędnym zakresie podejmuje ZGiUK.
20. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.
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