Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 961/2007
Prezydenta miasta stołecznego Warszawy
z dnia 14 listopada 2007

Wytyczne dotyczące wniosku w sprawie zawarcia umowy
na umieszczenie reklamy i informacji wizualnej, zwanych dalej „obiektem”:
Miejsce składania wniosku
Wniosek należy składać w siedzibie jednostki, która zarządza lub gospodaruje nieruchomością w Imieniu Prezydenta m.st.
Warszawy
Wniosek powinien zawierać następujące informacje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dane podmiotu, który występuje z wnioskiem wraz z ewentualnym pełnomocnictwem dla osoby występującej
w imieniu podmiotu;
Adres lokalizacji obiektu;
Rodzaj obiektu z określeniem charakterystycznych wymiarów i parametrów technicznych;
Planowany termin zainstalowania lub budowy;
Proponowany okres, na jaki umowa ma być zawarta;
Proponowaną stawkę czynszu;
Oświadczenie o rozbiórce obiektu na własny koszt po wygaśnięciu umownego okresu.

Do wniosku należy dołączyć:
1.
2.

3.

4.

Rysunek lokalizacji na mapie sytuacyjno wysokościowej w skali 1:500 przedstawiający obiekt
W przypadku obiektów wolnostojących:
 Rysunki architektoniczne w skali co najmniej 1:100, przedstawiające wygląd obiektu, jego wymiary i sposób
posadowienia.
 Wizualizację w kolorze planowanego obiektu z użyciem zdjęcia otoczenia ukazującego jego stan aktualny,
ze wskazaniem ewentualnych zmian wyglądu otoczenia dokonanych na skutek umieszczenia obiektu.
W przypadku obiektów pozostałych:
 Rysunek architektoniczny w skali 1:100 ściany budynku lub budowli, na których obiekt miałby być
zainstalowany z odwzorowaniem stanu istniejącego (również w zakresie istniejących innych reklam i szyldów)
oraz podaniem charakterystycznych wymiarów budynku lub budowli i planowanego obiektu.
 Wizualizację w kolorze planowanego obiektu z użyciem zdjęcia budynku lub budowli, ukazującego jego stan
aktualny, z naniesieniem ewentualnych zmian jego wyglądu dokonanych na skutek umieszczenia obiektu.
Dla reklam przeznaczonych do eksponowania w okresie dłuższym niż 30 dni projekt grafiki reklamy.

Zmiany treści i zakresu wniosku:
1.
2.

Z uwagi na specyfikę działania danej jednostki miejskiej zakres wymagań związanych z treścią i formą wniosku może
być rozszerzony.
W przypadku przedłużenia umowy dla obiektów istniejących, do wniosku można nie dołączać rysunków
architektonicznych, a wizualizację należy zastąpić zdjęciem.

