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

(miejscowość i data) 
WIMID K9 - F1 
 
…………………………………………………………….. 
( imię i nazwisko, pesel lub adres firmy)  
 
……………………………………………………………..    
(adres) 
 
…………………………………………………………….. 
tel. kontaktowy) 
 
          PREZYDENT  MIASTA CIECHANÓW                                                                   

Plac Jana Pawła II 6, 06-400 Ciechanów 
Wydział Inżynierii Miejskiej  

       i Utrzymania Infrastruktury Drogowej 
 
 
 

 Zwracam się z prośbą o wydanie stosownej decyzji zezwalającej na umieszczenie 
reklamy /sezonowego stoiska handlowo-usługowego/ w tym ogródka kawiarnianego/ w pasie 
drogi gminnej 
 
ulica   …………………………………………………………………………………………. 
 
przy posesji nr ……… 
 
powierzchnia reklamy /sezonowego stoiska handlowo-usługowego/ w tym ogródka 
kawiarnianego/   
 
…………………………………………. 
 
treść reklamy 
 
…………………………………………. 
 
w terminie od dnia  ………………………..       do dnia …………………………………. 
 
osoba odpowiedzialna za umieszczenie reklamy /sezonowego stoiska handlowo-usługowego/ 
w tym ogródka kawiarnianego  
 
………………………………………………………………………………………… 
 
legitymująca się dowodem osobistym nr  ………………………   wydanym przez 
 
………………………………………………………………………………………………… 
            
 
 

 
(podpis) 



 
Załączniki do wniosku o umieszczenie reklamy 
- mapkę z zaznaczoną lokalizacją reklamy 
- zdjęcie reklamy 
 
Załączniki do wniosku w przypadku umieszczenia sezonowego stoiska handlowo-
usługowego w tym ogródka kawiarnianego zlokalizowanego w centrum miasta 
Teren objęty wnioskiem o umieszczenie stoiska handlowo-usługowego w tym ogródka 
kawiarnianego znajdujący się w układzie historycznego założenia urbanistycznego 
śródmieścia miasta Ciechanów, wpisanym do rejestru zabytków województwa 
mazowieckiego pod nr A -259, wymaga pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków. 
a)projekt sezonowego stoiska handlowo-usługowego w tym ogródka kawiarnianego powinien 
być wykonany przez uprawnionego architekta w skali 1:50 lub 1:100 opisany, 
zwymiarowany, zawierający: 
 -  część opisową , 
 -  rzut perspektywiczny na tle elewacji budynku, 
 - mapę sytuacyjno-wysokościową w skali 1:500 z wrysowaną lokalizacją, ze wskazaniem 
numeru posesji, przed którą planowana jest lokalizacja sezonowego stoiska handlowo-
usługowego w tym ogródka kawiarnianego, 
- fotografię lub prospekt wyposażenia sezonowego stoiska handlowo-usługowego  
w tym ogródka kawiarnianego. 
b) projekt sezonowego stoiska handlowo-usługowego w tym ogródka kawiarnianego 
powinien być zaopiniowany przez kierownika Delegatury Mazowieckiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. 
 

 
OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ 

 
 
Oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.) zapoznałem (-am) się z treścią 
klauzuli informacyjnej, w tym z przysługującym prawie dostępu do treści moich danych oraz 
ich poprawiania, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne, lecz niezbędne  
w celu realizacji sprawy. 
 
 
 
 
 

Ciechanów, dnia ……………………. r.         ..………………………………………………….. 
             (czytelny podpis osoby składającej oświadczenie) 

 
 
 

 
 


