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Zgodnie ze standardami ISO 9001 

Weszło w życie w dniu _______ 2014 roku 

ІК-31/11 

Wersja 01 

Zmieniono stron 00/02 

Komitet wykonawczy Iwano-Frankowskiej Rady Miejskiej 

KARTA INFORMACYJNA 

Udzielanie zezwolenia na umieszczenie dekoratywno 

przestrzennych kompozycji (nasadzenia, kompozycji ziołowe i 

inne), które są wykorzystane, jako nośnik reklamy  
Оryginał: upoważniony ds. ISO 

kopii: zgodnie z rejestrem do wysłania 
 

Wykonano: Uzgodniono: Zatwierdzono: 
Wykonujący obowiązki dyrektora 

Wydziału Architektury i Budownictwa 

 

_______________ W. G. Gajdar  

Upoważniony ds. ISO 

 

 

_______________А.B.Łys  

Mer miasta 

 

 

______W.А.Аnuszkewyczus  
"___"_________ 2014 r. "___"_________ 2014  r. "___   "_________ 2014 r. 

 

1 Komórka organizacyjna 

świadcząca usługę 

Wydział Architektury i Budownictwa. 

2 Miejsce składania 

dokumentów 

Centrum Świadczenia Usług Administracyjnych 

ul.Niezależności, 9 

telefon/faks : 75-01-19, 75-21-41 

e-mail: cnap@mvk.if.ua , 

strona internetowa: www.cnap.if.ua 

Godziny otwarcia: 

poniedziałek, czwartek: 9.00 - 20.00 

wtorek, środa, piątek, sobota: 9.00 - 16.00 

3 Wymagane załączniki 1. Wniosek na umieszczenie obiektu reklamy zewnętrznej 

(wypełnia się według wzoru). 

2. Szablon obrazu reklamowego wykonany przez 

zleceniodawcę na poziomie profesjonalnym w rozmiarze i 

kolorze, w formacie А4 (również w wersji elektronicznej). 

3.Schemat- rysunek konstrukcji reklamowej. Propozycja 

projektowa (rozwiązanie konstruktywne) zasoby reklamowe 

dotyczące oznakowania wszystkich elementów, ich rozmiary 

i elementy sprzęgania (również w wersji elektronicznej). 

4. Zdjęcia reklamowego miejsca wykonane na odległości  

15-30 metrów z określeniem miejsca ustalenia nośnika 

reklamy.( również w wersji elektronicznej). 

5. Poświadczona kopia zaświadczenia o rejestracji osoby 

prawnej. 

6. Kopia poświadczona paszportu (dla osób fizycznych - 

przedsiębiorców). 

4 Kolejność i sposób 

składania dokumentów 

Osobiście lub przez przedstawiciela posiadającego 

pełnomocnictwo (poświadczone notarialnie). 

5 Wymagane opłaty  Brak. 

mailto:cnap@mvk.if.ua
http://www.cnap.if.ua/
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6 Termin załatwienia sprawy 30 dni kalendarzowe. 

7 Wynik świadczenia usługi Wypis uchwały Komitetu wykonawczego Rady Miejskiej. 

8 Sposób otrzymania 

odpowiedzi (wyniku) 

Osobiście lub przez przedstawiciela posiadającego 

pełnomocnictwo (poświadczone notarialnie). 

9 Podstawa prawna 1. Ustawa Ukrainy o reklamie. 

2. Postanowienie nr 2067 GMU z dnia 29 grudnia 2003 r. o 

podstawowych zasadach umieszczenia reklamy zewnętrznej. 

3. Uchwała nr 657 Komitety wykonawczego Iwano-

Frankowskiej Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2009 r. o 

zasadach umieszczenia reklamy zewnętrznej w Iwano-

Frankowsku. 
 

 

 


