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Strzegom, dnia ………………………………………

…………………………………………….
(imię i nazwisko bądź nazwa firmy)

……………………………………………..
(adres zamieszkania bądź adres firmy)

…………………………………………….
…………………………………………….
(numer telefonu do kontaktu )

……………………………………………
(Dane firmy: NIP, REGON, PESEL,)

Urząd Miejski w Strzegomiu
Wydział Gospodarki Komunalnej,
Ochrony Środowiska i Wsi
Rynek 38
58-150 Strzegom
WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA UMIESZCZENIE
NOŚNIKA REKLAMOWO-INFORMACYJNEGO W POBOCZU PASA DROGOWEGO
Wnoszę o wydanie zezwolenia na umieszczenie nośnika reklamowo-informacyjnego
w poboczu pasa drogowego:
drogi gminnej: ………………………………………………………………………..…………………………………………………...
ulicy: …………………………………………………………………………………………………….……………………………………..
w miejscowości: …………………………………………………………………………..………………………………………………
Wymiary reklamy:
• długość podstawy …………………………… m,
• wysokość
…………………………… m,
• napisy umieszczone: jednostronnie / dwustronnie*,
• nr słupa oświetlenia ulicznego, teletechniczne lub energetycznego*
…………………………………….………. (dot. reklamy na słupie, tylko od strony pobocza lub chodnika;
niedozwolone umieszczanie od strony jezdni),
• wysokość umieszczenia dolnej krawędzi reklamy od poziomu jezdni: ………………. (min. 3m).
• odległość reklamy od krawędzi jezdni ………………………………………………………..…………………… .
Treść reklamy:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………..…
Płatnik: (nazwa, adres, nr konta, podpis i pieczęć, REGON, NIP, PESEL)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Termin umieszczenia reklamy wskazany przez Wnioskodawcę:
od dnia …..……………………………….………….….. do dnia …………………………………………………..…………………….
(w przypadku terminu innego niż 1 rok od dnia wydania decyzji)
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Oświadczam, że:
• w przypadku podania błędnych danych, względnie ustawienia nośnika reklamowo - informacyjnego poza
zatwierdzonym miejscem, ponoszę odpowiedzialność za konsekwencje wynikłe z tego tytułu;
• posiadam ważne pozwolenie na budowę umieszczanego w pasie drogowym obiektu – urządzenia, zgłoszenie
budowy, lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej*;
• akceptuję stawki opłat i zasady płatności za reklamy w pasie drogowym;
• w przypadku nie uzyskania zezwolenia na następny okres czasu i nie usunięcia we własnym zakresie reklam
z dniem wygaśnięcia zezwolenia, upoważniam Zarząd drogi, po 14 dniach od daty wygaśnięcia zezwolenia,
do dysponowania pozostawionymi w pasie drogowym konstrukcjami reklamowymi bez odszkodowania oraz
zobowiązuję się do pokrycia ewentualnego kosztu ich demontażu i usunięcia.

……………………………………………………..……..
(podpis i pieczęć właściciela reklamy)

*Niewłaściwe skreślić

Załączniki:
1. Projekt lokalizacji reklamy – wykonany na mapie sytuacyjno - wysokościowej w skali 1:500 lub 1:2000
z oznaczonym odcinkiem pasa drogowego oraz zaznaczonymi szczegółami terenowymi umożliwiającymi identyfikację
miejsca;
2. Oświadczenie o pozwoleniu na budowę, lub zgłoszeniu (jeżeli reklama jest obiektem budowlanym);*
3. Szkic sytuacyjny w skali 1:500 wraz ze zdjęciem przedstawiającym lokalizację wybranego słupa na tle otoczenia (dla
reklam umieszczanych na słupach);*
4. Pisemna zgoda właściciela obiektu stanowiącego nośnik reklamy (w przypadku reklam umieszczonych w pasie
drogowym na istniejących obcych urządzeniach i obiektach jak np. rusztowania, ogrodzenia, kioski itp.);*
5. Aktualny odpis z właściwego rejestru KRS albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
wystawiony nie wcześniej niż 1 miesiąc przed terminem składania wniosku (dotyczy firm i przedsiębiorstw).
WYMOGI DOTYCZĄCE LOKALIZACJI
1. Nie dopuszcza się lokalizowania nośników reklamowych na pasie rozdzielającym jezdnię.
2. Nie dopuszcza się lokalizowania reklam:
- na obszarze (w terenie) niezabudowanym;
- na słupkach znaków drogowych i konstrukcjach masztów (energetycznych również), na których
umieszczone są znaki drogowe (także dokumentacyjnie, na planach liniowych);
- na nośnikach ustawionych w rowie przydrożnym;
- przy skrzyżowaniu ulic lub dróg;
- w odległości mniejszej niż 1 m (TABLICA) od krawędzi jezdni na nośnikach własnych;
- w odległości nie mniejszej niż 20 m od sąsiednich znaków drogowych;
- na wysokości mniejszej niż 3 m od poziomu jezdni (dolna krawędź reklamy);
- w sposób utrudniający widoczność dla uczestników ruchu drogowego.
3. Minimalna odległość pomiędzy reklamami – 20 m.
4. Reklamy nie mogą mieć kształtów znaków drogowych i kolorów tła niebieskiego, zielonego, żółtego.
5. Zabrania się wkomponowywania symboli znaków drogowych w tło reklamy.
6. Zabrania się stosowania odciągów (np. linek) oraz betonowania lub innego utwardzenia terenu pomiędzy podporami
tablicy.
7. Fundament wokół każdej podpory musi być zagłębiony poniżej 10 cm od poziomu gruntu.
Niniejszy wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu, pok. Nr 15, co najmniej
z jednomiesięcznym wyprzedzeniem przed wnioskowanym terminem umieszczenia reklamy w pasie drogowym.
Forma odbioru dokumentu: (zaznaczyć właściwy kwadrat)
odbiór osobisty**
odbiór za pośrednictwem poczty/gońca
**Pouczenie:
• Wnioskodawca zobowiązany jest do odbioru pisma w dniu ustalonym przez tut. urząd. Dokument nie odebrany w ustalonym dniu zostanie
przesłany na adres Wnioskodawcy.
• Jeżeli Wnioskodawca zamierza dokonać odbioru dokumentu przez upoważnioną osobę, to osoba ta powinna przedstawić stosowne
pełnomocnictwo do odbioru dokumentu.
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KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1 z późn. zm.) informuję, że
1.
Administratorem Pani/Pana danych jest Urząd Miejski w Strzegomiu reprezentowany przez Burmistrza Strzegomia
z siedzibą Urząd Miejski Rynek 38, 58 – 150 Strzegom.
2.
Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu jest Pan Tomasz Wadas.
Kontakt do inspektora ochrony danych adres e-mail: iodo@amt24.biz
3.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji wniosku o wydanie zgody o wydanie zezwolenia na
umieszczenie nośnika reklamowo-informacyjnego w poboczu pasa drogowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c
RODO oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 t.j.),
Uchwały Nr 28/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek
za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.).
4.
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat, od ostatecznego zakończenia sprawy.
5.
Ma Pani/Pan prawo do:
- dostępu do treści swoich danych;
- żądania sprostowania lub usunięcia swoich danych;
- żądania ograniczenia przetwarzania;
- wniesienia sprzeciwu;
- cofnięcia zgody na przetwarzanie, jeśli dokonuje się ono na podstawie dobrowolnej zgody (nie wpływa
to wszakże na legalność przetwarzania danych między udzieleniem zgody a jej cofnięciem).
6.
Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych z dnia
10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2019r. poz. 1781).
7.
Urząd Miejski w Strzegomiu nie prowadzi zautomatyzowanego przetwarzania danych w formie profilowania.
8.
Podane przez Pana/Panią dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania/siedziby NIP, REGON,
PESEL jest obligatoryjne. Nie podanie ww danych będzie skutkować brakiem realizacji wniosku.
9.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

Burmistrz Strzegomia
Zbigniew Suchyta

Oświadczenie wnioskodawcy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie numeru telefonu do
celów kontaktowych
TAK

NIE
………………………………..……….………
(data i podpis składającego wniosek)
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