........................................................................
(miejscowość, data)

........................................................................................
(oznaczenie strony – imię i nazwisko albo nazwa,
adres, nr tel. osoby do kontaktu)

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA
MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
w RZESZOWIE
ul. Targowa 1, 35-064 Rzeszów
PRZED WYPEŁNIENIEM WNIOSKU PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ Z POUCZENIEM.
- Z NINIEJSZYM WNIOSKIEM POWINIEN WYSTĄPIĆ PODMIOT, KTÓRY DECYDUJE O UMIESZCZENIU
REKLAMY,
- W CELU ROZPATRZENIA SPRAWY, WNIOSEK PROSZĘ ZŁOŻYĆ NA CO NAJMNIEJ 14 DNI PRZED
PLANOWANYM ZAJĘCIEM PASA DROGOWEGO,
- NIEKOMPLETNOŚĆ WNIOSKU UNIEMOŻLIWI SZYBKIE WYDANIE ZEZWOLENIA I SPOWODUJE
KONIECZNOŚĆ UZUPEŁNIENIA WNIOSKU PRZEZ WNOSZĄCEGO, W TRYBIE ART. 64 § 2 K.P.A.,
- JEŻELI UMIESZCZENIE REKLAMY WYMAGA WYKONANIA ROBÓT, WYKONAWCA ROBÓT MA OBOWIĄZEK
UZYSKAĆ ODRĘBNE ZEZWOLENIE NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO W CELU PROWADZENIA ROBÓT.

WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego poprzez umieszczenie reklamy w pasie drogowym
ul: ....................................................................................................................................w Rzeszowie
działka nr……………………….. obr. …………….

1. Wymiary reklamy - wysokość ............................... m; szerokość ..................................................... m
Rodzaj reklamy - jednostronna, dwustronna *
2. Treść i wygląd reklamy: ..........................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
3. Miejsce umieszczenia reklamy:
- zajęty element pasa drogowego ........................................................
- odległość od krawędzi jezdni, chodnika * - ……………………..mb
- dodatkowe informacje .................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
4. Okres zajęcia pasa drogowego:
od dnia ........................................... do dnia ......................................
łączna ilość dni : ................................................................................
Prawidłowość danych na wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem

...........................................................................................
(czytelny podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania)

Do wniosku dołącza się:*
1) plan sytuacyjno-wysokościowy z zaznaczeniem miejsca planowanego umieszczenia reklamy,
2) numer PESEL i NIP (osoba fizyczna) albo numer KRS i NIP (jednostka organizacyjna) składającego wniosek,
3) oryginał pełnomocnictwa udzielonego przez wnioskodawcę, jeżeli z wnioskiem występuje pełnomocnik, wraz
z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 17 zł na konto URZĄD MIASTA RZESZOWA, RYNEK 1
nr 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423,
4) projekt reklamy.
W przypadku planowanego umieszczenia obiektu budowlanego w otoczeniu zabytku potrzebne jest pozwolenie
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
W przypadku planowanego umieszczenia obiektu budowlanego w obrębie przystanku autobusowego potrzebne jest
uzgodnienie z Zarządem Transportu Miejskiego w Rzeszowie, ul. Trembeckiego 3.
W przypadku planowanego umieszczenia reklamy na latarni oświetlenia ulicznego, budynku, itp. – potrzebna jest zgoda
właściciela (zarządcy)

Wszelkie informacje w sprawie można uzyskać w Miejskim Zarządzie Dróg w Rzeszowie, ul. Targowa 1, pok. 19,
nr tel. 17 7483735 i 17 7483736, od poniedziałku do piątku w godz. od 730 do 1530
* - niepotrzebne skreślić

