Elektroninio dokumento nuorašas

Leidimų įrengti išorinę reklamą
išdavimo aprašo
2 priedas
(Leidimo įrengti išorinę reklamą forma)

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
LEIDIMAS
ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ
2022 m. rugsėjo d. Nr. IRLŠiauliai

(16.18)

1. Leidžiama pagal pateiktą Globos ir slaugos centras „Sidabražolė“, VšĮ, įmonės kodas
305465732, Darbininkų g. 27A, Šiauliai, mob. tel.+370 614 23334, 2022 m. rugsėjo 2 d. paraišką Nr.
G-4758 (3.21) įrengti išorinę reklamą, atitinkančią Lietuvos Respublikos teisės aktų, Šiaulių rajono
savivaldybės tarybos priimtų sprendimų, reglamentuojančių reklaminę veiklą, reikalavimus:
Išorinės reklamos įrengimo
adresas
(vieta)

Reklamos
plotas
(kv. m)

Tipinio projekto
Nr.

Leidimo
galiojimo
terminas

J. Ruzgio g. 1, Dirvonėnų k.,
Raudėnų sen., Šiaulių r. sav.

2,25

-

5 m.

Vietinės rinkliavos
dydis
(eurais)
Suma skaičiais: -.

Suma žodžiais:-.

2. Leidimas galioja nuo 2022 m. rugsėjo 20 d. iki 2027 m. rugsėjo 20 d.
3. Pasibaigus leidimo galiojimo terminui ar panaikinus leidimo galiojimą, reklaminės veiklos
subjektas privalo per 5 darbo dienas nuo pranešimo gavimo išardyti specialią išorinės reklamos pateikimo
priemonę arba nukabinti reklamą ir sutvarkyti aplinką.
4. Leidimas išduodamas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną
kiekvienai šaliai.
5. Reklaminės veiklos subjektas jam išduoto leidimo negali perleisti kitiems asmenims.

Administracijos direktorius

..............................................................
(Vardas ir pavardė)
A. V.
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