
 Załącznik  Nr 4 
                                                                                           do Zarządzenia 160/2019                                                                  

                                                                                          Prezydenta Miasta Radomia                             
                                                                                          z dnia 23 stycznia 2019 

Wnioskodawca: 
  
……………………………………              Radom dnia……………………………... 
(nazwa firmy, imię i nazwisko – os fizyczna) 

…………………………………… 
…………………………………… Miejski Zarz ąd Dróg 
(adres zameldowania/siedziby) i Komunikacji w Radomiu  
…………………………………… ul. Traugutta 30/30A 
…………………………………… 
(nr telefonu, nr KRS lub wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej  
-podmiot gospodarczy, PESEL- os. fizyczna) 
 

Wnioskodawcę reprezentować będą: 
1. ……………………………......…… 
 (imię i nazwisko, stanowisko) 
2. ……………………………......…… 
 (imię i nazwisko, stanowisko)  

WNIOSEK 
 

Wnoszę o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzenia reklamowego w drodze 
wewnętrznej ................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................  
 
na okres : 
od dnia:……………………………..do dnia ..............................................................................  
 
Wymiary reklamy: .......................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................  
 
Reklama jednostronna* / dwustronna* / inne*…………………………………………….. 
 
Reklama podświetlana TAK*/ NIE * 
 
Numer opinii lokalizacji reklamy pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego 

……………………….…………………………………………………………. 

Właściciel reklamy: nazwisko, imię, adres zameldowania/ siedziby, (nr KRS lub wpisu do Ewidencji 

Działalności Gospodarczej -podmiot gospodarczy, PESEL- os. fizyczna) , nr telefonu 
 .....................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................  
 
Opłatę za zajęcie pasa drogowego pokryję: gotówką / z konta *: 
 
 .....................................................................................................................................................  
 
Świadomy odpowiedzialności karnej (art. 233 kodeksu karnego) potwierdzam własnoręcznym 
podpisem prawdziwość danych umieszczonych powyżej. 
 
        Podpis wnioskodawcy: 
     
 

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



 
 
 
Załączniki do wniosku:  
- kserokopia opinii lokalizacji reklamy pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego wydana przez Miejski 
Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu, 
-plan sytuacyjny w skali 1:500 odcinka pasa drogowego z podaniem lokalizacji i wymiarów reklamy, 
-projekt graficzny reklamy ( przy stałej treści reklamy)*, 
-oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę lub oświadczenie o braku sprzeciwu właściwego 
organu administracji architektoniczno-budowlanej do zgłoszenia zamiaru umieszczenia urządzenia reklamowego 
w pasie drogowym, jeżeli wymagają tego przepisy prawa budowlanego (druk oświadczenia stanowi załącznik nr 
2 do niniejszej procedury), 
-pisemna zgoda właścicieli lub zarządców budynków- w przypadku mocowania banerów reklamowych do ścian 
budynków*, 
-wypis z rejestru gruntów działki wskazanej pod umieszczenie reklamy – na odrębne żądanie Zarządcy Drogi, w 
przypadku konieczności udokumentowania stanu prawnego terenu. 
- pełnomocnictwo udzielone przez Inwestora, w przypadku, gdy inwestora reprezentuje pełnomocnik oraz 
kserokopię dowodu/dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty skarbowej z tytułu udzielonego 
pełnomocnictwa.  
 
                                         
Zarządca drogi może zażądać dostarczenia dodatkowych dokumentów, innych niż wymienione powyżej.   
 
Uwaga: 
Wniosek należy złożyć z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed planowanym terminem umieszczenia 
reklamy. 
 
Pouczenie:  
1) złożenie wniosku nie upoważnia do umieszczenia reklamy w drodze wewnętrznej. Umieszczenie reklamy 
może nastąpić nie wcześniej niż po zawarciu umowy w przedmiotowej sprawie. 
 
 
*  - niepotrzebne skreślić 
 
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
1. Administrator danych osobowych: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji 
    - 26-610 Radom, ul. Traugutta 30/30A. Przedstawiciel: dyrektor MZDiK. 
2. Inspektor ochrony danych osobowych: tel. 48 363-14-50, wewnętrzny 131; 
    e-mail: inspektordanych@mzdik.pl.  
3. Posiada Pan / Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 
    lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 
    a także prawo do przenoszenia danych. 
4. Posiada Pan / Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest prezes 
    Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
5. Pana / Pani dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa. 


