
Załącznik nr 1 do Regulaminu korzystania ze słupów ogłoszeniowych stanowiących własność Gminy Miasta
Rawa Mazowiecka. 
Zlecenie  nr  ………./20……  na  umieszczenie  materiałów  (ogłoszeń,  plakatów,
materiałów  informacyjnych,  reklamowych  lub  wyborczych)  na  słupach
ogłoszeniowych zlokalizowanych na terenie miasta Rawy Mazowieckiej 
1. Pełna  nazwa  jednostki  (imię  i  nazwiska  osoby  fizycznej)  zlecającej  zadanie:

_________________________________________________________________

2. Dokładny adres jednostki (osoba do kontaktu - nr tel., fax, e-mail): 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

3. Dane do faktury (jeżeli są inne niż powyżej),  NIP

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

4. Miejsce  wykonywania  zadania  (przy  poszczególnych  słupach  należy  podać  liczbę
plakatów):  

Nr 
słu
pa

Ilość 
plaka
tów

Oznaczenie usytuowania 
słupa ogłoszeniowego

Nr 
słu
pa

Ilość 
plaka
tów

Oznaczenie usytuowania 
słupa ogłoszeniowego

1
ul. Kazimierza Wielkiego
(przy sklepie Biedronka)

9
Skrzyżowanie ul. 
Krakowskiej z ul. 
Południową

2
Skrzyżowanie 
ul. Mszczonowskiej 
z ul. Kazimierza Wielkiego

10
Skrzyżowanie ul. 
Zwolińskiego z ul. 
Niepodległości

3
Skrzyżowanie ul. 
Jeżowskiej z ul. 
Skierniewicką 

11
Skrzyżowanie ul 
Kościuszki z ul. 
Niepodległości

4
Skrzyżowanie ul. 
Warszawskiej z ul. 
Skorupki

12 ul. Solidarności

5
ul. Mickiewicza (przy 
targowisku miejskim)

13
ul. Tomaszowska (w 
rejonie skrzyżowania z ul. 
Solidarności)

6
ul. Kościuszki (przy 
poczcie)

14
ul. Słowackiego/Zalew 
Tatar

7 ul. Konstytucji 3 Maja Σ

8
ul. Konstytucji 3 Maja (przy
Miejskim Domu Kultury)

Wszystkie słupy

Format plakatu (cm x szer. wys. A___
Ilość
plakatów

__________
_ szt.

Ilość słupów
___________
szt.

Ilość edycji
______
tygodnie

Rozpoczęcie
od 

dn.
___________

Podmiot  korzystający z regulaminowej  bonifikaty



Oświadczam  jednocześnie,  że  zapoznałem  się  z  treścią
„Regulaminu  korzystania  ze  słupów  ogłoszeniowych
stanowiących własność Gminy Miasto Rawa Mazowiecka” 

________________________________________________

podpis i pieczęć przedstawiciela jednostki zlecającej

Adnotacje Zarządcy   

Uzgodniona wartość usługi:

___________________________________________________________________

Warunki płatności gotówka/przelew termin 
___________________________________________________________________
UWAGA    W  przypadku  wykonywania  usługi  klejenia  plakatów  zarządca  nie
ponosi   odpowiedzialności  za  plakaty  zniszczone  przez  wandali  lub
warunki   atmosferyczne, oraz za treść na nich umieszczoną.

      
Data przyjęcia zlecenia  ____________________ godz _______
 podpis osoby przyjmującej zlecenie


