Police, dnia ………………………
……………………………………………………..
(imię i nazwisko wnioskodawcy)

……………………………........................
(adres)

……………………………………………..
(numer telefonu kontaktowego / e-mail)

Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
w Policach
ul. Bankowa 18, 72-010 Police
Wniosek o wydanie zgody na najem powierzchni reklamowej1
Dotyczy: nieruchomości przy ul. ................................................................................................
Zwracam się z prośbą o wydanie zgody na zainstalowanie urządzenia reklamowego:
szyldu, gabloty reklamowej, markizy z napisem reklamowym, tablicy reklamowej, kasetonu
reklamowego, tablicy reklamowej świetlnej, kasetonu reklamowego świetlnego, banera.
1. wymiary urządzenia reklamowego:
........................................................................................................................................
2. materiał z którego będzie wykonane urządzenie reklamowe:
........................................................................................................................................
3. kolorystyka urządzenia reklamowego:
........................................................................................................................................
4. sposób mocowania:
........................................................................................................................................
5. źródło poboru mocy elektryczne w przypadku reklamy świetlnej:
........................................................................................................................................
6. treść zawarta na urządzeniu reklamowym:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
7. urządzenie reklamowe: jednostronne / dwustronne*
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Wymagana dokumentacja techniczna:
1. Dokumentacja rozwiązania technicznego sporządzona przez uprawnionego projektanta, w zależności od zakresu.
2. Zdjęcie elewacji ze wskazaniem miejsca zainstalowania ( lokalizacja ).

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

Wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Policach, ul. Bankowa 18, 72-010 Police, w zakresie niezbędnym do realizacji wniosku zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.
2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016 r. ze zm.). Złożenie wniosków oraz wymaganych w nim dokumentów jest jednoznaczne z zapoznaniem się i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie jego realizacji, zgodnie z przedstawioną klauzulą informacyjną dostępną na stronie www.zgkim.police.pl oraz tablicy informacyjnej w siedzibie Zakładu.

………………………………………….……………...……….
(data i podpis wnioskodawcy)
*) niepotrzebne skreślić
lokale administrowane przez Zakład są często częścią nieruchomości wspólnych, zarządzanych przez wspólnoty
mieszkaniowe. W takich przypadkach konieczne będzie uzyskanie zgody wspólnoty na wykorzystanie elewacji budynku pod reklamę.
1)

1) Opinia Komórki Merytorycznej (Dział Technicznej Obsługi Budynków)

……………………………………….
(pieczątka i podpis pracownika komórki)

2) Decyzja Dyrektora Zakładu

……………………………………….
(pieczątka i podpis kierownika komórki)

3) DT - potwierdzenie montażu urządzenia
reklamowego zgodnie z wnioskiem

…………………………….

…………………………….

(pieczątka i podpis)

(pieczątka i podpis)

Strona 2 z 2

