Kudowa-Zdrój, dn.
______________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Imię i nazwisko, adres Wnioskodawcy

Urząd Miasta Kudowa-Zdrój
ul. Zdrojowa 24
57-350 Kudowa-Zdrój

WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy
Zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na umieszczenie reklamy o treści:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________
1. Lokalizacja:1
o
o
o
o

na budynku,
na nieruchomości,
na terenie zieleni,
w pasie drogowym drogi gminnej,

Ulica ____________________, działka nr ________, obręb ____________ w
Kudowie-Zdrój.
2.
o
o
o
o
o
o

Rodzaj reklamy:1
tablica montowana na ścianie
tablica wolnostojąca
obiekt małej architektury
banner
potykacz (należy pozostawić min. 1,5m wolnej przestrzeni chodnika)
inne:
_____________________________________________________________

3. Ilość umieszczanych tablic reklamowych ____________ szt.
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4. Wymiary tablicy reklamowej _____________________

5. Napisy umieszczone:2
o 1-stronnie
o 2-stronnie
6. Powierzchnia całkowita tablicy reklamowej ___________________ m 2

(przy 2-stronnym wydruku liczona obustronnie)
7. Głębokość posadowienia podpór tablicy ______________ m.
8. Termin na jaki zostanie postawiona tablica: od dnia ___________ do dnia

___________.
9. W przypadku przedłużania zezwolenia należy podać nr poprzedniej decyzji

_______________.
Oświadczam, że w przypadku podania błędnych danych, względnie
ustawienia nośnika reklamowo – informacyjnego poza zatwierdzonym miejscem,
ponoszę odpowiedzialność za konsekwencje wynikłe z tego tytułu.
W przypadku wygaśnięcia zezwolenia i nie usunięcia reklam we własnym
zakresie upoważniam Urząd Miasta Kudowa-Zdrój po 14 dniach od wygaśnięcia
zezwolenia do dysponowania pozostawionymi na działce gminnej konstrukcjami
reklamowymi bez odszkodowania oraz zobowiązuję się do pokrycia ewentualnego
kosztu ich demontażu i usunięcia.

_______________________________
Podpis
Wnioskodawcy

Do wniosku należy dołączyć:
 Projekt graficzny nośnika i reklamy (wymiary, kolorystyka, treść reklamy);
 Mapa ewidencyjna w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczoną lokalizacją reklamy
wraz z podanie nr działki i obrębu:
 Szkic sytuacyjny lub fotografia 9x13 cm nieruchomości komunalnej z
zaznaczonym miejscem umieszczenia reklamy;
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Jeżeli umieszczenie reklamy na nieruchomości gminnej narusza prawa osób
trzecich należy do wniosku dołączyć ich pisemną zgodę na umieszczenie
reklamy w tym miejscu:
Pełnomocnictwo do występowania w imieniu właściciela reklamy (jeżeli
dotyczy);
Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.

