Hrubieszów, dnia...........................................
.............................................................
..................................................................................

Wnioskodawca(imię i nazwisko lub nazwa firmy)

Miejska Służba Drogowa
ul. Ciesielczuka 2
22 – 500 Hrubieszów
tel. + 84 696 2098

..............................................................................
................................................................................
/ adres /
..............................................................................
nr telefonu

WNIOSEK
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 2007r. Nr 19 poz. 115 )

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

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

.......................................................................................................................................................................
typ reklam:
podświetlane, pozostałe*
lokalizacja:
wolnostojąca, na słupie (oświetleniowym,energetycznym, innym................................)
na budynku, inna: .................................................................... *
powierzchnia reklamowa: jednostronna, dwustronna*
powierzchnia reklam:

...................... [m2 /szt.] (dla reklam dwustronnych wpisać powierzchnię obu stron)

*

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 :
a) Na umieszczenie reklam w pasie drogowym posiadam/nie posiadam
DECYZJĘ Nr............................................... z dnia........................... wydaną przez...............................................................
................................................................................................................................................................................................
b) Na montaż reklam na w/w lokalizacje posiadam
• PRZYJĘCIE ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH Nr .......................................... z dnia.................................
przyjęte przez ..............................................................................................................................................................
• POZWOLENIE NA WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH Nr .........................z dnia ................................
**
wydane przez .............................................................................................................................................................
c) Na montaż reklam na w/w lokalizację posiadam zgodę właściciela obiektu (np. budynku, słupa oświetleniowego itp.) *
*
**

niepotrzebne skreślić
dotyczy reklam usytuowanych na obiektach wpisanych do rejestru zabytków

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

Wydawana decyzja nie podlega opłacie skarbowej - tabela część III poz. 44 pkt. 2 ppkt 8 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z
2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

Do wniosku dołączam:
1. Wzór graficzny reklamy – 1 egz.
2. Plan sytuacyjno - wysokościowy w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczeniem proponowanej lokalizacji – 2 egz.
3. Pełnomocnictwo udzielone przez inwestora do reprezentowania go przez osobę trzecią w sprawach związanych z zajęciem
pasa drogowego – 1 egz.

Składane załączniki muszą być podpisane przez wnioskodawcę
UWAGA:
1.

2.

Wniosek o zajęcie pasa drogowego należy złożyć z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem przed planowanym terminem jego zajęcia
Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłaty zgodnie z uchwała nr. XIV /94/2011 z dnia 30 września 2011r. Rady Miejskiej w Hrubieszowie
(Dz. Urzędowy woj. lubelskiego z dnia 16 grudnia 2011r. Nr 198 poz 3049) w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg
gminnych w mieście Hrubieszów

