PATVIRINTA
Radviliškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2013 m. lapkričio 22 d.
įsakymu Nr. A-1217-(8.2)
________________________________________________________________________________________________________________________
(pareiškėjo (juridinio asmens) pavadinimas, teisinė forma, kodas arba pareiškėjo (fizinio asmens) vardas ir pavardė, gimimo data)
________________________________________________________________________________________________________________________
(juridinio asmens buveinė arba fizinio asmens individualios veiklos vykdymo registracijos pažymos ar verslo liudijimo numeris, adresas
korespondencijai)
________________________________________________________________________________________________________________________
(telefono numeris, elektroninio pašto adresas, jeigu pareiškėjas jį turi)

Radviliškio rajono savivaldybės administracijai

PARAIŠKA IŠDUOTI LEIDIMĄ ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ
20 _____ m. ____________________ d. Nr.
Radviliškis
Prašom vieniems, dvejiems, trejiems, ketveriems, penkeriems metams (kas reikia, pabraukti)
išduoti Leidimą įrengti išorinę reklamą adresu: ___________________ ________________________
(seniūnijos pavadinimas)
(gatvės pavadinimas)
________. Reklamos plotas _________ kv. m.
(pastato nr.)
Leidimą įrengti išorinę reklamą pageidaujama gauti tiesiogiai, registruotu laišku arba elektroninėmis
priemonėmis nustatyta tvarka (kas reikia, pabraukti).
Pranešimus pageidaujama gauti raštu, elektroninėmis priemonėmis nustatyta tvarka (kas reikia,
pabraukti).
Turimo Leidimo numeris, jo išdavimo data (kai baigiasi Leidimo galiojimo terminas ir pareiškėjas
nori gauti naują Leidimą) – ___________________________________________________________.
PRIDEDAMA:
Dokumentas, patvirtinantis Savivaldybės institucijos sutikimą įrengti išorinę reklamą (jei žemė,
statiniai, įrenginiai ar kiti objektai, ant kurių numatoma įrengti išorinę reklamą, priklauso Savivaldybei
nuosavybės teise ar yra valdomi patikėjimo teise), ____lapai (-ų).
Savivaldybės institucijos išduotas statybą leidžiantis dokumentas (jei reklaminis įrenginys, ant
kurio numatoma skleisti išorinę reklamą, yra statinys, kuriam privalomas šis dokumentas), ____ lapai (-ų).
Dokumentų, patvirtinančių žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų (ant kurių įrengiama išorinė
reklama) nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdančio asmens (toliau – savininkas) sutikimą,
kopija, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas pats yra šių objektų savininkas. Jeigu išorinė reklama įrengiama ant
bendrojo naudojimo objektų, – butų ir kitų patalpų savininkų daugumos sutikimą, jeigu butų ir kitų patalpų
savininkų bendrijos įstatuose ar jungtinės veiklos sutartyje nenumatyta kitaip, ____ lapai (-ų).
Nuosavybės teisę patvirtinančio dokumento kopija, kai pareiškėjas yra žemės, statinių, įrenginių
ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, savininkas, ____ lapai (-ų).
Išorinės reklamos įrengimo projektas, ____ lapai (-ų), ___ egz.
Prekių ženklo registracijos liudijimo ar paraiškos įregistruoti prekių ženklą priėmimo pažymos
kopija (jei numatyta šį ženklą naudoti reklamoje), ____ lapai (-ų).
Objektus eksploatuojančių subjektų raštiški sutikimai (jei išorinė reklama įrengiama ant stulpų,
lynų ar kitokių konstrukcijų, esančių virš gatvių), ____ lapai (-ų).

____________
(parašas)

_______________________________________________
(vardas, pavardė)

