
 Czerwionka-Leszczyny, dnia ................................

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

…........................................................

…........................................................
(adres zamieszkania/siedziby firmy)

…........................................................

…........................................................
(PESEL/REGON1)

…........................................................
(NIP)2

Dane dodatkowe3:

…........................................................
(nr telefonu/e-mail)

Burmistrz Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny

WNIOSEK

w sprawie umieszczenia reklamy/tablicy informacyjnej* na terenach i obiektach 
będących własnością Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,

poza pasami drogowymi
na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121, z późn. zm.) 

Zwracam  się  o wyrażanie  zgody  na  umieszczenie  reklamy/tablicy  informacyjnej*

na  terenie/obiekcie*  gminnym położonym w obrębie  (np.  Czerwionka,  Dębieńsko,  Bełk, 

Stanowice) .................................................. przy ul........................................................................

oznaczonym w ewidencji gruntów  nr działki/ położonym na działce oznaczonej w ewidencji 

gruntów nr*: ….................................................................................................................................

Wymiary reklamy/tablicy informacyjnej: wysokość …...…............m2, szerokość …....................m2

Okres na jaki zamierzam umieścić reklamę/ tablicę informacyjną* : ..............................................

TREŚĆ REKLAMY/TABLICY INFORMACYJNEJ*; DATKOWE INFORMACJE

….....................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................
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Załączniki:

 □ mapa  poglądowa/szkic  orientacyjny  z zaznaczeniem miejsca  w  terenie/na  obiekcie*,  w  którym
reklama/tablica informacyjna* ma zostać posadowiona,

 □ oryginał/potwierdzona kopia upoważnienia (w przypadku wniosków składanych przez
pełnomocnika),

 □ projekt/wizualizacja reklamy/tablicy reklamowej*

 □ inne: …........................................................................................................
   ….........................................................................................................

…..…..........................................
  podpis wnioskodawcy

Oświadczenia:

Oświadczam, iż dodatkowe dane osobowe we wniosku (nr telefonu, e-mail) zostały podane przeze mnie 
dobrowolnie i zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego zarządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na ich przetwarzanie w celu 
realizacji wniosku i wykonania umowy.

…................................................
(data i podpis)

Objaśnienia:

1 Numer Regon należy podać w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej.  
2 Pola NIP nie wypełniają: 

- osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej 
- osoby prowadzące działalność gospodarczą niebędące zarejestrowanymi podatnikami podatku od

towarów i usług. 
3 Podanie numeru telefonu i adresu e-mail jest dobrowolne, wnioskodawca ma prawo dostępu do treści

tych danych i ich poprawiania oraz może żądać ich usunięcia. Podanie dodatkowych danych może
ułatwić kontakt z wnioskodawcą i przyczynić się do przyspieszenia realizacji sprawy.

Nie podlega opłacie skarbowej (art.2 ust.1 pkt 1 lit. h ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej –
t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1827, z późn. zm.)
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