
 

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczanie reklamy  w pasie 
drogowym drogi powiatowej. 

 
...........................................  

(miejscowość, data)     
……………………………………………………………….. 

............................................................................  

..........................................................................  
                          (wnioskodawca,  adres , telefon)  
 

                                                                                                 Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu 
                                                              Pl. Dominikański 3 

                                                                                       37-700 Przemyśl,37-700 Przemyśl 
           
 Proszę o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego  drogi powiatowej nr ................................... 
................................................... w ......................................................................................... 
w celu   umieszczania   tablicy reklamowej o treści : .......................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................................   
w okresie od  .................................. do  ......................................... tj.    …..  dni 
                                       (dzień, m-c, rok)                                    (dzień, m-c, rok) 
Inwestorem/właścicielem)* reklamy jest  ............................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................... 
I. Wymiary reklamy: szerokość:.................m, wysokość .................m , powierzchnia 

........................ .......m2 

1.Tablica  jednostronna/dwustronna/ przestrzenna  )*  

2. Rodzaj   konstrukcji  nośnej  ............................................................................................................................ 

i  sposób  zamontowania: prostopadle do osi drogi/równolegle do osi drogi/nad drogą  )*     

II. Wnioskowane zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót związanych z umieszczeniem reklamy 
nastąpi w okresie  od  .................................. do  .........................................  

                                                             (dzień, m-c, rok)                                    (dzień, m-c, rok) 
Zajmowana powierzchnia  pasa drogowego  podczas montażu tablicy  będzie obejmowała : 

 jezdnia:                                                                                 dł. .....................m  szer. .................. m   ……m² 
 chodnik, pobocze:                                                                 dł. .....................m  szer. .................. m  ….....m² 
 rów przydrożny/teren poza rowem:                                      dł. .....................m  szer. .................. m  …….m² 
 
Osoba odpowiedzialna za  prowadzenie robót w pasie drogowym 
............................................................................................................................................................ 

(  nazwisko i imię, adres zamieszkania, telefon) 
*) niepotrzebne skreślić 
 
 

Do wniosku załączam:         
 
1. Plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:5000  
2. Kopię aktualnej mapy zasadniczej oraz mapy ewidencyjnej dla terenu obejmującego pas drogowy drogi powiatowej w skali 

1:1000 lub 1: 500  z zaznaczoną proponowaną lokalizacją reklamy - 2egz 
3. Kserokopia  ważnego pozwolenie na budowę umieszczanego  w  pasie  drogowym  obiektu-urządzenia, lub  kserokopii 

dokonania zgłoszenia budowy, lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno- budowlanej; 
4. Projekt graficzny  tablicy reklamowej lub barwna  fotografia . 
5. Pełnomocnictwo lub jego uwierzytelniona kopia (w przypadku wystąpienia w imieniu Inwestora osób trzecich).  

wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 17.00 zł* 
6.     Aktualny odpis z właściwego rejestru KRS albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji  działalności gospodarczej 
(dotyczy firm i przedsiębiorstw); 
7. Zatwierdzony  projekt  czasowej  zmiany  organizacji ruchu  (jeżeli  budowa – umieszczanie reklamy jako obiektu budowlanego 
powoduje zagrożenie bezpieczeństwa ruchu)* 
8. Projekt  zabezpieczenia robót (jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu) uzgodniony przez Komendę Miejską Policji              
w Przemyślu i Zarządcę drogi* 

 



    Na podstawie art.23 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz.U. Nr 133, poz.883 z pózn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie aktualnie i w przyszłości moich 
danych osobowych w systemach informatycznych, kartotekach, skorowidzach, księgach i innych zbiorach 
ewidencyjnych Zarządu Dróg Powiatowych w Przemyślu w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego 
związanego z niniejszym wnioskiem. 
 
 
 
 
 

……………………………………….. 
                                                                                                                                                                                     (podpis wnioskodawcy) 

 


