ZEZWOLENIE
NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO ULICY
W CELU UMIESZCZENIA REKLAMY

KI- 74 -105
F- 01
Strona:1
Stron: 2

Wydanie:5

Adnotacja o wpływie

Dekretacja

Siedlce, ……………………………………….
…………………………………………………
imię i nazwisko lub nazwa firmy
…………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………….
adres zamieszkania lub siedziby
………………………………………………………………………….
telefon , email
…………………………………………………………………………..
NIP/REGON

Prezydent Miasta Siedlce
Proszę o wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy w pasie drogowym ulicy:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa ulicy)

1. Charakterystyka:
długość …………..m, szerokość ……………m i powierzchnia ………….m2,
ilość sztuk ……………….. /jednostronna – dwustronna*/
lokalizacja: na budynku, rusztowaniu, wolnostojąca, inne ……………………………..…*
….
2. Planowany okres umieszczenia:
od dnia ……………..…….……… do dnia ………………………….. /ilość dni -…………/
reklama eksponowana będzie codziennie, tylko w dni robocze, inne…………….…………..*
3. Osobą odpowiedzialną za umieszczenie reklamy oraz jej stan techniczny będzie:
Pan/Pani ……………………………………………………

tel. kontaktowy …….….…………

4. Oświadczam, że:
1) W przypadku podania błędnych danych, względnie umieszczenia reklamy poza
zatwierdzoną lokalizacją, ponoszę odpowiedzialność za konsekwencję wynikające z tego
faktu.
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż pozostawienie tablicy reklamowej po
wygaśnięciu zezwolenia bez zezwolenia zarządcy drogi lub nie uzyskania zezwolenia na
następny okres i nie usunięcia we własnym zakresie reklamy z dniem wygaśnięcia
zezwolenia skutkuje naliczeniem kary w wysokości dziesięciokrotnej stawki za zajęcie pasa
drogowego za każdy dzień od dnia jej ujawnienia, na podstawie art. 40 ust. 12 ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz może być usunięta przez służby drogowe bez
odszkodowania oraz zobowiązuję się do pokrycia ewentualnego kosztu ich demontażu i
usunięcia.
2) Zobowiązuję się do estetycznego utrzymania tablicy reklamowej oraz konstrukcji mocującej
w czasie eksploatacji. W przypadku obniżenia się stanu technicznego i estetycznego tablicy
reklamowej, zobowiązuje się do jej natychmiastowej naprawy i odnowienia
3) Nie zalegam z płatnościami z tytułu zajęcia pasa drogowego.
4) Na umieszczenie przedmiotowej reklamy w pasie drogowym posiadam:
DECYZJĘ Nr WD…………………… z dnia …………………… wydaną przez
………………………………… na okres od dnia ……………… do dnia ………………**

……………………………………………

(czytelny podpis wnioskodawcy/pełnomocnika)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z art. 23 i art. 27 ustawy
o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 922).- (dotyczy
osób fizycznych)

……………………………………………

(czytelny podpis wnioskodawcy/pełnomocnika

* niepotrzebne skreślić
**dotyczy ponownego wniosku
Załączniki do wniosku:
1) szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:100 lub 1:500 z zaznaczeniem dokładnej lokalizacji reklamy;
2) projekt graficzny lub fotografia reklamy wraz z dokładnymi wymiarami i sposobem zamocowania;
3) pisemna zgoda właściciela urządzenia lub obiektu w przypadku reklam umieszczonych w pasie drogowym na
istniejących urządzeniach obcych, jak: budynki, ogrodzenia, rusztowania, kioski itp. ;
4) zgoda Konserwatora Zabytków na umieszczenie reklamy na zabytku;
5) pełnomocnictwo, jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika wraz
z oryginałem potwierdzenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w kwocie 17,00zł

WYCZYŚĆ

DRUKUJ

