Racibórz, dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
......................................
(Wnioskodawca)

......................................
(adres, nr telefonu)

Zarząd Powiatu Raciborskiego
Adres do korespondencji:
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
ul. 1 Maja 3
47 – 400 RACIBÓRZ
WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy w pasie drogowym
................................................................................
(nazwa ulicy, drogi, placu)

na wniosek :
................................................................................
................................................................................
(nazwa inwestora)

1. Rodzaj reklamy :
................................................................................
(określenie sposobu montażu reklamy – np. wolnostojąca, na słupie energetycznym, na budynku)

2. Wymiary, powierzchnia oraz termin ekspozycji reklamy:
Nazwa pasa
Termin ekspozycji
Lp.
drogowego
od………….do…………

Wymiary
[m]

Powierzchnia
[m2]

1
2
Do wniosku dołącza się:
1. Plan sytuacyjny z zaznaczoną dokładną lokalizacją reklamy.
2. Wzór reklamy – projekt określający jej kolorystykę i wymiary.
3. Kopię dokumentu określającego osoby do reprezentowania firmy.
4. Umowę z firmą administrującą słupami energetycznymi – dotyczy reklam umieszczonych na słupach
energetycznych (do wglądu).
5. Zgodę zarządcy budynku – dotyczy reklam umieszczanych na budynkach.
Podpis wnioskodawcy
...............................
(imię i nazwisko)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w zakresie informacji nieobowiązkowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych, którym jest Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu, mający siedzibę w Raciborzu, przy ul. 1 Maja 3, w celu realizacji ww. wniosku.
Znana mi jest treść informacji o przetwarzaniu danych osobowych klientów Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu dotycząca moich
praw wynikających z „Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób, fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
……………………………………………………
(data i własnoręczny podpis)

UWAGA :
1. Maksymalny wnioskowany okres ważności zezwolenia – 1 rok. Kontynuacja ekspozycji reklamy wymaga
złożenia odrębnego wniosku.
2. Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłaty na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 2222 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XV/167/2012 Rady Powiatu
Raciborskiego z dnia 24 stycznia 2012 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

