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Średnie stawki za wynajęcie powierzchni reklamowej na nieruchomościach będących 

własnością lub zleconych Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Nieruchomościami 

Sp. z o.o. w Grudziądzu: 

 (stawki czynszu ustalane są indywidulanie w zależności od miejsca reklamy, powierzchni i okresu najmu). 

 

 
1 

Baner – wydrukowany na płachcie materiału przekaz informacyjny lub reklamowy 
2
 Billboard – wielkoformatowa tablica przeznaczona do prezentacji plakatów reklamowych 

3 
Szyld – tablica informacyjna z nazwą, umieszczana nad wejściem do sklepu lub zakładu usługowego  

4
 Potykacz reklamowy - forma stojaka reklamowego składającego się z dwóch płyt połączonych górną 

krawędzią,  

  które po rozłożeniu przypominają kształtem literę A. 
 

 

Podział miasta Grudziądza na trzy strefy czynszowe dla celów związanych z ustaleniem stawek 

za najem nieruchomości pod reklamy: 
 

I – strefa centralna – granice tej strefy stanowią ulice:  

 

Zamkowa, Solna, Wybickiego, Gen. Sikorskiego, Mikołaja z Ryńska, Modrzewskiego, Czarna Droga, 

Rapackiego, F. Focha, Włodka, Chełmińska, Gdyńska. 

 

II – strefa śródmiejska – granice tej strefy stanowią ulice: 

 

Poniatowskiego, Karabinierów, Piłsudskiego, Rapackiego, Królewska, Dworcowa, Hallera, B. Komorowskiego, 

Pruszyńskiego, Bydgoska, Kalinkowa. 

 

III – strefa peryferyjna – obejmująca pozostałe obszary w granicach administracyjnych miasta. 
 

 

 

Nośnik reklamy: 

 

Powierzchnia 

ekspozycyjna reklamy: 

Wysokość opłat za powierzchnię ekspozycyjną reklamy 

(netto) 

Strefy obszarów miasta 

I II III 

Baner reklamowy
1
/ 

Billboard
2
  

- umieszczony  

na budynkach i innych 

obiektach 

do 12,00 m
2
 

35,00 zł/m
2                 

/1 miesiąc 

25,00 zł/m
2      

/1 miesiąc
 

12 zł/m
2                

/1 miesiąc
 

12,01 – 35,00 m
2 25,00 zł/m

2             

/1 miesiąc
 

15,00 zł/m
2           

/1 miesiąc
 

8,00 zł/m
2             

/1 miesiąc
 

powyżej 35,00 m
2 15,00 zł/m

2             

/1 miesiąc 

8,00 zł/m
2            

/1 miesiąc
 

5,00 zł/m
2                

/1 miesiąc
 

Tablica reklamowa MPGN                                   
(Wiślana /Paderewskiego) 

15 m
2                                                 

(3x5m) 
200,00 zł/1 miesiąc 

*Cena najmu na okres krótszy niż 6 miesięcy – ustalana indywidulanie 

Baner reklamowy  
– umieszczony  

na ogrodzeniu targowiska 

do 2 m
2
 35,00 zł/szt. / 1 miesiąc 

powyżej 2,00 m
2 

50,00 zł/szt.  

Dzierżawa gruntu pod 

przenośną tablicę reklamową 

będącą własnością dzierżawcy 

 150,00 zł/szt./ 1 miesiąc 

Szyld reklamowy
3
 

do 1,00 m
2
 

25 zł/szt.             

/1 miesiąc 

20 zł/szt.         

/1 miesiąc 

15 zł/szt.         

/1 miesiąc 

powyżej 1,00 m
2
 

35 zł/szt.             

/1 miesiąc 

30 zł/szt.            

/1 miesiąc 

25 zł/szt.           

/1 miesiąc 

Potykacze
4
 i stojaki  

reklamowe (dzierżawa gruntu) 
 

20 zł/szt.             

/1 miesiąc 

15 zł/szt.            

/1 miesiąc 

10 zł/szt.         

/1 miesiąc 

pdecker
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