DRUK LTR

Wniosek o uzgodnienie lokalizacji reklamy
...........................................
(miejscowość, data)

...................................................................
...................................................................
...................................................................
(oznaczenie wnioskodawcy, adres, telefon**)

Zarząd Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego
ul. Jankowicka 49, 44-200 Rybnik
Proszę o uzgodnienie lokalizacji reklamy, w pasie drogowym drogi powiatowej nr ................ S,
o wymiarach ......................................., na działce drogowej nr....................., położonej w miejscowości
........................................................ , przy ul. ................................................., zgodnie z załączonym
projektem zagospodarowania terenu.
Odległość skrajnego od strony jezdni elementu reklamy do zewnętrznej krawędzi jezdni drogi
powiatowej wynosić będzie ................ m.
Reklama zostanie zorientowana równolegle / prostopadle* do drogi powiatowej.
Reklama zostanie zamontowana w pasie drogowym ……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
(należy opisać nośnik, sposób montażu - posadowienia)

Wnioskowana reklama będzie jednostronną tablicą / dwustronną tablicą / obiektem przestrzennym*;
będzie / nie będzie zawierać elementy(-ów) odblaskowe(-ych)*; będzie wyposażona / nie wyposażona
w oświetlenie: zewnętrzne / wewnętrzne / świetlną*
Właścicielem i Inwestorem lokalizowanego urządzenia jest ....................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
(nazwa lub imię i nazwisko oraz adres)

Do niniejszego wniosku załączam:
1. Aktualna mapę zasadniczą w skali 1:500 z dokładnie naniesioną lokalizacją reklamy oraz podaniem jej
wymiarów i odległości od krawędzi jezdni -2 egz.
2. Szkic graficzny reklamy - 2 egz. (w tym jeden w kolorze lub fotografia)
3. Wypis i wyrys z rejestru gruntów dla działki, na której planowana jest lokalizacja reklamy lub kopie
dokumentu stwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością;
Dodatkowo w przypadku występowania w sprawie przez pełnomocnika należy dołączyć:
1. Upoważnienie do działania w imieniu Inwestora (oryginał lub uwierzytelniona kopia).
2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00zł za złożenie dokumentu stwierdzającego
udzielenie pełnomocnictwa lub prokury lub jego odpisu, wypisu lub kopii, na rachunek PKO Bank Polski
S.A. Nr 53 1020 2528 0000 0702 0434 3489 (art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16.11.2006 r. O opłacie
skarbowej).

.....................................................
*
**

(czytelny podpis)
niepotrzebne skreślić
podanie numeru telefonu jest dobrowolne i służyć będzie wyłącznie do kontaktu urzędu z petentem w przedmiotowej
sprawie

Klauzula informacyjna RODO dostępna jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu
Rybnickiego oraz pod adresem internetowym: http://www.bip.zdp.powiatrybnicki.pl

