
Załącznik  

do zarządzenia Prezydenta Miasta Tczewa 

nr 57/2013 z dnia 15 marca 2013 r. 

 
REGULAMIN OGŁOSZEŃ 

na stronie www.dp.tczew.pl 
 

Niniejszy regulamin dotyczy zakładki „Ogłoszenia” na stronie internetowej Domu 
Przedsiębiorcy w Tczewie. 

§1 
Definicje 

 
1. Wydawca – administrator strony, osoba upoważniona do dodawania i redagowania 

ogłoszeń na stronie www.dp.tczew.pl stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew. 
 
2. Ogłoszenie - informacja zawierająca ofertę: współpracy, najmu-wynajmu 

powierzchni pod działalność gospodarczą lub osób poszukujących wsparcia 
finansowego na etapie rozpoczęcia działalności gospodarczej. 

 
§2 

Postanowienia ogólne 
 
1.  Aktualny Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.dp.tczew.pl. 

 
2.  Na stronie www.dp.tczew.pl można dodawać bezpłatnie ogłoszenia – jak w definicji 

 
3.  Wydawca zastrzega sobie prawo usunięcia ogłoszenia lub odmowy emisji 

ogłoszenia bez podania przyczyny. 
 

4. W zakładce ogłoszenia nie będą zamieszczane ogłoszenia zawierające oferty 
handlowe (poza wymienionymi w definicji ogłoszenia) oraz usług instytucji 
finansowych. 

 
5. Ogłoszenia będą dodawane i redagowane w dniach i godzinach pracy Urzędu 

Miejskiego w Tczewie zgodnie Regulaminem Organizacyjnym – dostępnym na 
stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej. 

 
6. Przekazując do publikacji ogłoszenie należy podać termin jego ważności w postaci 

daty zakończenia emisji. 
 

7.  Wszelkie ogłoszenia zawierające treści obraźliwe, łamiące obowiązujące normy 
prawne oraz w jakikolwiek inny sposób naruszające zasady współżycia społecznego 
będą bezzwłocznie usuwane. Wydawca zastrzega sobie prawo nie zamieszczenia lub 
usunięcia ogłoszenia bez podania przyczyny. W przypadku ogłoszeń drobnych, 
zabrania się wielokrotnego zamieszczania w tej samej kategorii ogłoszeń tego 
samego produktu lub usługi przez jednego użytkownika oraz zamieszczania 
ogłoszeń zawierających adresy WWW stron komercyjnych a także reklamy innych 
serwisów WWW poprzez podanie ich nazwy. Adresy takie będą z treści ogłoszeń 
usuwane. 
 

http://www.dp.tczew.pl/
http://www.dp.tczew.pl/


8.  Wydawca może ponadto zaprzestać świadczenia Usługi, jeżeli z przyczyn od niego 
niezależnych oraz wszelkich awarii nie ma możliwości dalszego świadczenia Usługi. 
 

9. Ogłoszeniodawca nie będzie udostępniał treści o charakterze bezprawnym, 
obraźliwym, bądź w jakikolwiek inny sposób naruszający normy współżycia 
społecznego. 

 
10. Ogłoszeniodawca nie będzie dodawał do bazy zdjęć i treści opatrzonych logiem 

innych serwisów. 
 

§ 3 
Odpowiedzialność stron 

 
1. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika w 

związku z korzystaniem z Usługi. 
 
2. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń dodawanych przez 

ogłoszeniodawców i nie odpowiada za naruszenia prawa wynikające z takiego 
przekazu informacji. 

 
3. Wydawca nie uczestniczy w transakcjach pomiędzy ogłoszeniodawcą oraz 

ogłoszeniobiorcą oraz zastrzega sobie prawo nieuczestniczenia w ewentualnych 
sporach zaistniałych pomiędzy nimi. 

 
§4 

Postanowienia końcowe 
 
1. Do kwestii nie uregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 
 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie. 
 

3. Wydawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym 
regulaminie. 


