Zasady
korzystania ze słupów ogłoszeniowych w Bielawie
podczas kampanii wyborczych
1. Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie - MOKiS mający swoją siedzibę w Bielawie
ul Piastowska 19a (Kino MOKIS - Teatr Robotniczy) tel. 74 8333-007,
e-mail: biuro@mokisbielawa.pl jest zgodnie z uchwałą Zarządu Miasta administratorem
słupów ogłoszeniowych w mieście Bielawa.
2. Każdy zarejestrowany komitet wyborczy danego ugrupowania politycznego lub
wyborczego, kandydaci na posłów do Sejmu lub Senatu RP, a także kandydaci w
wyborach samorządowych i Prezydenckich mają możliwość odpłatnego umieszczenia
materiałów reklamowych, (wyborczych), w tym plakatu do maksymalnej wielkości
formatu A-1 lub wielokrotności mniejszych formatu A-4 w ilości określonej poniżej:
jeden format A1
dwa formaty A2
trzy formaty A3
osiem formatów A4
3. Każdy komitet lub kandydat będący usługodawcą winien zabezpieczyć odpowiednia
ilość afiszy tj. 1-afisz lub inna forma ogłoszenia ulotnego na 1 dzień.
4. Za samowolne zaklejanie lub naklejanie materiałów wyborczych na słupach
ogłoszeniowych komitet wyborczy lub dany kandydat, który dopuścił się tego czynu
winien wpłacić na konto MOKiS-u kwotę 500 zł - tytułem naprawienia szkód.
a) powyższa kwota nie wyklucza prowadzenia postępowań określonych w Ordynacji
Wyborczej oraz Kodeksie Karnym i Kodeksie Wykroczeń
5. Wszystkie materiały przeznaczone do umieszczenia na słupach ogłoszeniowych będą
oznaczone pieczątką administrującego.
6. Samowolne umieszczanie materiałów informacyjnych bez zgody administratora jest
zabronione, pod groźbą kary. Naruszenie w/w warunków określa art. 288 Ustawy z dnia6
czerwca 1997 Kodeksu Karnego (Dz. Ustaw nr 88 poz. 553 z późniejszymi zmianami)
oraz art. 67 p.1 i p.2 Ustawy z dnia 20 maja 1971 Kodeksu Wykroczeń (Dz. U. nr 12 poz.
1 i 4 z późniejszymi zmianami).
7. Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki nie ponosi odpowiedzialności:
a) za treść wywieszanych ogłoszeń
b) za stan wywieszonych materiałów (niszczenie, zaklejanie, zrywanie - zwłaszcza w
porze nocnej)
c) sprawy określone w pkt. a i b uregulowane są przepisami Kodeksu Wykroczeń
8. Bezwzględnie zabronione jest umieszczanie wszelkich materiałów informacyjnych i
reklamowych w miejscach do tego nie przystosowanych (art.63ap.1KW). W przypadku
stwierdzenia takich sytuacji Straż Miejska Będzie stosowała środki przewidziane prawem.
9. Administrujący słupami może odmówić wywieszenia ogłoszenia w wypadku braku
miejsca reklamowego lub braku możliwości spełnienia warunków określonych przez
usługodawcę. Natomiast o miejscu umieszczenia materiału decyduje kolejność i czas
zlecenia.
10. Zlecenie wraz z wszelkimi materiałami, związanymi z prowadzeniem kampanii
wyborczej i przeznaczonymi do umieszczenia na słupach ogłoszeniowych, należy złożyć
w biurze MOKiS w dni powszednie w godzinach 9:00 - 15:00 (nie będą przyjmowane
zlecenia telefoniczne).
11. Zasady stosowane będą tylko w okresie kampanii wyborczych, których termin określa
Państwowa Komisja Wyborcza.
12. Załącznikiem do zasad jest cennik usług, który dotyczy określonej Kampanii
Wyborczej.

Cennik usług plakatowania i umieszczania ogłoszeń wyborczych
na słupach ogłoszeniowych w Bielawie przeznaczonych dla komitetów
wyborczych obowiązujący w roku 2011
1. do formatu A4 – 0.82 zł + 23% podatku VAT za jeden egzemplarz za każdy dzień
2. format A3 - 1.23 zł + 23% podatku VAT za jeden egzemplarz za każdy dzień
3. format A2 - 1,64 zł + 23% podatku VAT za jeden egzemplarz za każdy dzień
4. format A1 - 3.00 zł + 23% podatku VAT za jeden egzemplarz za każdy dzień

