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Wniosek 1b
Reklama prostopadła – lokalizacja 
Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację reklamy w pasie drogowym,  
montowanej prostopadle do obiektu budowlanego.

Zwracam się z wnioskiem o wydanie zezwolenia na lokalizację reklamy w pasie drogowym,  

ul. 
montowanej prostopadle do obiektu budowlanego o łącznej powierzchni: 

 [m2]  i wymiarach: 

Załączniki do wniosku:
1. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczeniem proponowanej

lokalizacji − 2 egz.
2. Projekt graficzny reklamy.
3. Projekt konstrukcji nośnika reklamy.

 4. Zgodę właściciela       obiektu budowlanego /        budynku*, do którego      ma być /          jest*
zamontowana reklama (dotyczy reklamy nowo umieszczonej).

Prawidłowość danych na wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem:

  (czytelny podpis i pieczęć wnioskodawcy) 

Odbiór osobisty decyzji:         tak /          nie*

* niepotrzebne skreślić

pole do dyspozycji
ZDM

dnia ¯ ¯

 (NIP / PESEL)  (telefon kontaktowy)

15.v3

i 
Szczegółowe informacje kontaktowe 
w zakładce „Jak załatwić sprawę”.

 (wnioskodawca:         inwestor /          pełnomocnik*), (adres)

Rodzaj reklamy:   jednostronna /        dwustronna*. 

Oświetlenie:          świetlna /          podświetlana /        niepodświetlana*. 
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JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ 
1. O czym należy wiedzieć:
– zajęcie pasa drogowego pod reklamę wymaga zgody ZDM w Gliwicach,
– wniosek jest rozpatrywany zgodnie z datą wpływu do ZDM w Gliwicach, wniosek,

w którym brakuje wymaganych załączników będzie rozpatrzony dopiero po jego uzupełnie-
niu, o czym osoby składające wniosek zostaną poinformowane pismem.

2. Jak i gdzie załatwić sprawę:
– wypełniony wniosek należy złożyć w ZDM w Gliwicach lub przesłać pocztą,
– wniosek składa wnioskodawca, inwestor lub pełnomocnik,
– decyzja zostaje wysłana pocztą (na wniosku jest możliwość zaznaczenia odbioru osobistego),
– informacji udziela: Referat reklam, odszkodowań komunikacyjnych:

3. Załączniki:
– szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000, z zaznaczeniem lokalizacji reklamy

wraz z podaniem jej wymiarów − 2 egz.,
– projekt graficzny reklamy,
– projekt konstrukcji nośnika reklamowego,
– zgodę właściciela obiektu budowlanego / budynku, do którego ma być / jest zamontowana

reklama (dotyczy reklamy nowo umieszczonej).

4. Opłaty:
– złożenie wniosku oraz wydanie zezwolenia nie podlega opłacie skarbowej (zwolnione

na podstawie części III ust. 44 kol. 4 pkt 9 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej),
– za zajęcie pasa ruchu drogowego naliczane są opłaty zgodnie z obowiązującymi Uchwałami.

Anna Górska – Inspektor
pokój nr 7       PARTER – STREFA ŻÓŁTA 

tel. (32) 300-86-18
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