WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA UMIESZCZENIE REKLAMY
W PASIE DROGOWYM

Głogów, dnia .........................................................

.......................................................
(imię i nazwisko posiadacza nieruchomości)

.......................................................
(adres)

.......................................................
.......................................................
(nr telefonu)

WNIOSEK DO WÓJTA GMINY GŁOGÓW
O UMIESZCZENIE REKLAMY W PASIE DROGOWYM
Zwracam/y się z prośbą o wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy w pasie drogowym
drogi gminnej nr....................... ulica ........................dz. geodz. nr................... obręb …...........
Całkowita powierzchnia tablicy reklamowej: ............................... m2
 tablica jednostronna

 tablica obustronna

Wnioskowany termin zajęcia pasa drogowego:
od ........................................

do ...........................................

Osoba odpowiedzialna za stan, bezpieczeństwo i porządek w rejonie tablicy reklamowej:
Imię i nazwisko
....................................................................................................................................
zamieszkały(a)
.......................................................................................................................................
(dokładny adres, kod pocztowy)

telefony kontaktowe: ………………………………. , ………………………………
(służbowy)

(prywatny)

........................................
( podpis wnioskodawcy )

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA UMIESZCZENIE REKLAMY
W PASIE DROGOWYM
-VerteZgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków
udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 19.06.2004 r Nr 140, poz.1481), do wniosku należy
załączyć:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1 500 z zaznaczeniem granic planowanej powierzchni
zajęcia pasa drogowego ( kopia ),
ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa
drogowego ( kopia ),
wzór reklamy zaopiniowany przez architekta miejskiego ( oryginał lub kopia z oryginałem do wglądu)
oryginał opinii konserwatora zabytków, w przypadku umieszczenia reklamy w strefie objętej ochroną
konserwatora zabytków,
oryginał zgody właściciela słupów energetycznych, w przypadku umieszczania na nich reklam.
oryginał zgody właściciela budynku, obiektu, w przypadku najemcy budynku, obiektu.

Uwagi zarządcy drogi:
1)

3)

Zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową remontem, utrzymaniem
i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi, w drodze decyzji administracyjnej.
Za zajęcie pasa drogowego pobierana jest opłata na podstawie art. 40 ust. 1, 2 pkt 3 ust. 3, 6, 10, 11, 12,
13, 15 ustawy o drogach publicznych(Dz. U. z 2013, poz.260 t.j.) na podstawie Uchwały Rady Gminy w
Głogowie z dnia 30 czerwca 2004 r. Nr XIV/120/2004
Po upływie ważności zezwolenia pas drogowy należy przywrócić do poprzedniego stanu użyteczności i
zgłoszenie odbioru do tutejszego Działu .

