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Nazwisko (nazwa firmy) ............................................................................................................. 

Imiona ........................................................................................................................................ 

Adres (siedziba firmy) 1).............................................................................................................. 

NIP 1)................................................................        PESEL ……………................................... 

Telefon / poczta internetowa ...................................................................................................... 

Adres dla korespondencji .......................................................................................................... 

 
ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO W SZCZECINIE 

ul. Klonowica 5 
71-241 Szczecin 

tel. 091-48-00-444,  
fax. 091- 439-30-03,    
e-mail: zditm@zditm.szczecin.pl 

 
W N I O S E K 

o bezprzetargowe / przetargowe* wydzierżawienie z przeznaczeniem pod reklamę 

terenu położonego przy ulicy: 

.................................................................................................................................................... 
(nazwa ulicy / placu, nr działki, obręb) 

 
reklama jednostronna / dwustronna *,  reklama własnej działalności gospodarczej tak / nie * 
 
powierzchnia reklamy .....................................m2 (o wymiarach …..…… m x  …………. m)   
 
powierzchnia rzutu poziomego: fundamentu 2) …….…  m2 , reklamy .…..…  m2,  na grunt                                                                                                                                                     
 
na okres od  .......................................................... do ............................................................. 
 
reklama świetlna lub podświetlana tak / nie *,  
 
sposób zasilania reklamy 3)….......................................................... 
 
Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki: 

1.  Dwa egzemplarze aktualnej mapy sytuacyjno – wysokościowej w skali 1:500 (opieczętowanej przez Miejski 

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej) z zaznaczeniem lokalizacji reklamy. 

2. Projekt graficzny reklamy lub wizualizacja reklamy w terenie (na budynku lub budowli). 
3. Uproszczony schemat posadowienia reklamy, tablicy reklamowej, urządzenia reklamowego, szyldu w terenie 

(rodzaj fundamentu) 
2)

. 
4. Opinia Rady Osiedla. 
5. Decyzja o warunkach zabudowy. 
6. Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli został uchwalony. 
7. Zgoda konserwatora zabytków, jeżeli nieruchomość/obiekt jest wpisany do rejestru zabytków. 
8. Oświadczenie o niezaleganiu z opłatami z jakiegokolwiek tytułu wobec Gminy Miasto Szczecin. 

 
1)

 osoby fizyczne podają adres zamieszkania i numer PESEL. 
2) 

dotyczy reklam posiadających fundament.
 

3) 
dotyczy reklamy świetlnej lub podświetlanej.

 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

                                                                     ……………………………………………… 
       (imię, nazwisko i podpis wnioskodawcy lub osób                                                                                                                                                                                 

uprawnionych do reprezentacji wnioskodawcy) 
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Informacja: 
1. Zawarcie umowy nie jest równoznaczne z dopełnieniem obowiązków wynikających z prawa 

budowlanego. 
2. Mapy sytuacyjno wysokościowe można uzyskać w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej 

i Kartograficznej  w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1 (wejście od ul. Odrowąża). 
 

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych zamieszczone są w Biuletynie Informacji 
Publicznej ZDiTM pod adresem: www.zditm.szczecin.pl/zditm/ochrona-danych-osobowych. 


