UZGADNIANIE LOKALIZACJI REKLAM (umowy)
Sprawę załatwia:
Wydział Rozwoju, Inwestycji i Planowania Przestrzennego
(budynek B, pokój nr 12, tel. 068-383-50 17 wew. 312 - I-piętro nad biblioteką)
Wniosek składa się w Biurze Obsługi Interesanta
Dokumenty od wnioskodawcy:
Wniosek o lokalizację reklamy, wyrażenie zgody na wejście na teren na działce będącej
własnością gminy Krosno Odrzańskie powinien zawierać:
Imię, nazwisko i adres lub nazwę i siedzibę wnioskodawcy, numer telefonu
2. Lokalizację reklamy na mapie sytuacyjno-wysokościowej d/c opiniodawczych w skali
1: 500
3. Opis i załącznik graficzny w skali 1: 10 lub 1: 5 z podaniem wymiarów tablicy
reklamowej, układu graficznego, treści, kolorystyki z informacją na temat konstrukcji
całego obiektu i jego sposobu zamocowania w gruncie
1.

Forma załatwienia sprawy:
Wydanie postanowienia Burmistrza Krosna Odrzańskiego.
Podpisanie umowy pomiędzy wnioskodawca a gminą Krosno Odrzańskie.
Termin załatwienia sprawy:
Tryb ustawowy przewiduje do 14 dni od daty wpłynięcia wniosku do urzędu, chyba, że
inwestycja znajduje się na terenie objętym strefą ochrony konserwatorskiej lub w obrębie
obiektu wpisanego do rejestru zabytków. W takim przypadku, przed zajęciem stanowiska
Burmistrz Krosna Odrzańskiego uzgadnia inwestycję z Lubuskim Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków ul. Kopernika 1 w Zielonej Górze. W sytuacji, gdy przewidywana
inwestycja jest położona w pasie drogowym Burmistrz Krosna Odrzańskiego przed zajęciem
stanowiska uzgadnia inwestycję z zarządcą drogi np.: Zarządem Dróg Powiatowych ul.
Chopina 5 w Krośnie Odrz., Zarządem Dróg Wojewódzkich ul. Al. Niepodległości 32 w
Zielonej Górze lub Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad ul. Westerplatte 31 w
Zielonej Górze.
Tryb odwoławczy:

Na postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w
Zielonej Górze za pośrednictwem Burmistrza Krosna Odrzańskiego w terminie 7 dni od dnia
doręczenia postanowienia.
Opłaty skarbowe:
Za umieszczanie urządzeń reklamowych na gruntach i budynkach gminy opłata ustalana jest
dla okresów miesięcznych w wysokości 10,00,-zł + 22% VAT do 0,5 m2 powierzchni
reklamowej i po 10,00,-zł + 22% VAT za każde następne rozpoczęte 0,5 m2 powierzchni
reklamowej.
1. Opłaty za umieszczenie reklamy ponosi reklamodawca do 15 następnego m-ca po upływie
półrocza.
2. Podstawę zapłaty należności stanowi faktura VAT.
Opłatę skarbową należy uiścić:
• na konto bankowe BZ WBK O/Krosno Odrzańskie numer 91 1090 1551 0000
0000 5500 1055
• w kasie Urzędu Miasta w Krośnie Odrz. ul. Parkowa 1 w godz. 8:30 do 14:00
• w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrz. w godz. 7:30 do
8:30 oraz 14:00 do 15:30.
Oryginał dowodu wpłaty lub potwierdzenie przelewu należy dołączyć do wniosku.
Podstawa prawna:
Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. z 2000r. Dz.U. Nr 98 poz.1071 ze zm.),
Uchwała nr 328/2000 Zarządu Miasta w Krośnie Odrzańskim z dnia 17 kwietnia 2000 r.
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr
80 poz.717 z póżn. zm.)
Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. Nr 162 z
2003r. poz.1568)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz.1635)

