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Załącznik Nr 2
do Zarządzenia nr  415 /07								
Prezydenta  Miasta Szczecin
z dnia 31 lipca 2007r.


Opłaty za wydzierżawianie nieruchomości  w celu  umieszczania reklam

1.	Miesięczne stawki opłat za reklamy:

1)Tablice wolnostojące i wiszące, kasetony podświetlane, neony,  itp.   o powierzchni:
a) do 0,6 m2			-41,00 zł,
b) od 0,6 do 1m2		-41,00 zł plus 4,50 zł za każde rozpoczęte 0,1 m2 ponad 0,6 m2
c) od 1,0 m2 do 5,0m2 	-59,00 zł plus 4,40 zł za każde rozpoczęte 0,1 m2 ponad 1,0 m2
d) od 5,0 m2 do 12,0m2	-235,00 zł plus 2,00 zł za każde rozpoczęte 0,1 m2 ponad 5,0 m2
e) powyżej 12,0 m2		-375,00 zł plus 12,0zł za każdy rozpoczęty 1,0 m2 ponad 12,0m2

2) Słupy informacyjno- ogłoszeniowe o średnicy do 1,4 m  i wysokości  do 4 m
							     -   150,00 zł netto, miesięcznie za 1 szt.
3) Markizy z elementami reklamowymi                        -    37,00 zł za każdy rozpoczęty 1,0 m2 
powierzchni markizy.

4) Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie reklamy, którzy udostępnią powierzchnie reklamowe Gminie Miasto Szczecin, w tym wyłonieni zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w celu prowadzenia kampanii promocyjnej Miasta Szczecin, na nośnikach , na które zawarte są umowy dzierżawy, będą wnosili za ten okres należność za dzierżawę nieruchomości gminnych lub Skarbu Państwa w wysokości 10% należnego czynszu dzierżawnego obliczonego na podstawie stawek miesięcznych opłat określonych  w pkt  1-3. 
Wydział zlecający promocję miasta zobowiązany jest przedstawić stosowne dokumenty potwierdzające udzielenie zamówienia oraz jego wykonanie.

2. Do obliczania powierzchni o kształcie nieregularnym (neony, litery, znaki itp.) przyjmuje się najmniejszą powierzchnię prostokąta, w którym mieści się napis lub znak.

3. W przypadku zawarcia umowy dzierżawy na okres krótszy niż jeden miesiąc ustala się dzienną stawkę dzierżawy jako iloraz stawki miesięcznej przez 30 dni.

4. W przypadku reklam dwustronnych opłatę zwiększa się o 20%.

5. Określone niniejszym załącznikiem stawki opłat powiększa się o wartość podatku VAT 
w wysokości 22%.

6. Ustala się stawkę w wysokości 20 % opłat określonych w ust.1 dla nośników reklamowych wymagających:
1) uzyskania pozwolenia na budowę do czasu zawiadomienia o zakończeniu budowy jednak nie dłużej niż 2 miesiące od daty obowiązywania umowy;
2) dokonania zgłoszenia montażu – przez okres 1 miesiąca od daty obowiązywania umowy.




UZASADNIENIE 

W związku z nowym Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miasta Szczecin (Zarządzenie Nr 217/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 kwietnia 2007r.) 
i włączeniem spraw związanych z udostępnianiem nieruchomości gminnych i Skarbu Państwa w celach reklamowych do zakresu działań Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, zachodzi konieczność uregulowania spraw związanych z prowadzeniem działalności reklamowej.
W celu ujednolicenia przepisów odnośnie gospodarowania nieruchomościami gminnymi 
i Skarbu Państwa wprowadza się tryb przetargowy przy wydzierżawianiu nieruchomości 
w celu umieszczenia reklam.
W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji stwierdzono, iż na nieruchomościach gminnych poza pasem drogowym znajduje się 6 szt. przedwojennych słupów ogłoszeniowych będących własnością Gminy Miasto Szczecin. Nadzór oraz prace remontowe powierzono Zakładowi Usług Komunalnych. 
Wobec powyższego zachodzi konieczność wprowadzenia opłat za prowadzenie działalności reklamowej na słupach informacyjno- ogłoszeniowych przez przedsiębiorców wyłonionych 
w drodze przetargu - proponuje się 150 zł  + 22 % VAT  miesięcznie za 1 szt.




