
                                                                                                                          Pionki, dnia...........................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................
 Wnioskodawca(imię i nazwisko lub nazwa firmy)
          Adres, nr telefonu, nr NIP , REGON                                                                   

W N I O S E K
o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego celem umieszczenia reklamy

zgodnie z art. 40 ust. 1, ust.2 pkt 3, ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz.U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115)

1. Wnioskuję o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklam/y.
2. Lokalizacja i charakterystyka reklam/y    

nazwa ulic/y     .........................................................................................................................................................................

typ reklam/y:                         podświetlane, pozostałe (wisząca, stojąca, baner, inna ........................) *

sposób montażu:                   wolnostojąca, na słupie (oświetleniowym ,trakcyjnym, innym................................)
                                                   na budynku, inna: ....................................................................*

powierzchnia reklamowa:     jednostronna, dwustronna*

powierzchnia reklam/y:         ...................... [m2 ] (dla reklam dwustronnych wpisać powierzchnię obu stron)
długość .........................................[m] , szerokość ............................................[m], ilość ................. [szt.]

 *niepotrzebne skreślić
3. Planowany termin umieszczenia reklam/y w pasie drogowym

     od dnia ...............................................................  do dnia .........................................................................................
4. Osobą odpowiedzialną za montaż reklam/y oraz jej stan techniczny będzie

Pan/Pani.....................................................................................…   tel. kontaktowy: ...............................................             
5.Oświadczam, że :
Na montaż reklam na w/w lokalizacje posiadam  zgodę właściciela obiektu  (np. budynku, słupa oświetleniowego itp.) *

*    niepotrzebne skreślić

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

Złożenie wniosku nie upoważnia do umieszczenia nośnika reklamowo-informacyjnego w pasie drogowym.
Może to nastąpić po uzyskaniu decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego.

Do wniosku dołączam: 
 Wzór graficzny reklamy lub zdjęcie  – 1 egz.
 Plan sytuacyjno wysokościowy w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczeniem proponowanej lokalizacji – 1 egz. lub szczegółowy 

opis lokalizacji reklam/y.
 Pisemna zgoda właścicieli lub zarządców budynków- w przypadku mocowania banerów reklamowych do ścian budynków, 

słupów energetycznych lub oświetleniowych nie należących do Gminy Miasto Pionki
 Projekt przyłącza energetycznego wraz z warunkami z ZEORK – w przypadku reklamy świetlnej lub podświetlanej.

Składane załączniki muszą być podpisane przez wnioskodawcę.
UWAGI KOŃCOWE:

1. Wniosek  o  wydanie  zezwolenia  na  umieszczenie  nośnika  reklamowo-informacyjnego  w  pasie  drogowym  należy  złożyć  z  wyprzedzeniem 
umożliwiającym rozpatrzenie wniosku i wydanie zezwolenia przed terminem wskazanym w wniosku.

2. Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłaty zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/341/2004 Rady Miejskiej w Pionkach  z  dnia 17.12.2004 r. (podjętą na 
podstawie art. 40 ust. 8  ustawy z dnia  21 marca 1985  r.  o drogach publicznych - tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115).

3. Zezwolenie na umieszczenie nośnika reklamowo-informacyjnego w pasie drogowym wydaje się na czas określony.
4. Reklama musi zostać umieszczona w sposób nie kolidujący z ruchem pieszych i pojazdów.
5. Za zajęcie pasa drogowego poprzez umieszczenie reklamy:

a) bez zezwolenia zarządcy drogi,
b) z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi
c) o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi

          -zarządca drogi wymierza w drodze decyzji administracyjnej karę pieniężną w wysokości 10-krotności opłaty wyliczonej za zajęcie pasa drogowego.

  URZĄD MIASTA PIONKI 
Wydział Inwestycji

Referat d/s inwestycji gminnych
Aleja Jana Pawła II 15, 26-670 Pionki

tel. (048) 341 42 31


