
 

………………………………………., dnia…………………… 

……………………………………………………………………………..                                                   

……………………………………………………………………………..                                                    

……………………………………………………………………………...                                                   

Tel: ……………………………………………………………………….. 

E - mail: ………………………………………………………………… 

Powiatowy Zarząd Dróg  

w Wągrowcu 

ul. Gnieźnieńska 53 

62-100 Wągrowiec 

 

WNIOSEK 

o wydanie decyzji na lokalizację reklamy w pasie drogowym 

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  

(t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 1376 ze zm.) proszę o wydanie zezwolenia na lokalizację reklamy w pasie 

drogowym drogi powiatowej nr…….….., w miejscowości...................................................., 

ulica......................................................, 

w km ........................................................... strona drogi........................................................................, 

lokalizacja................................................................................................................................................ 
(dokładny opis lokalizacji, np. pobocze, chodnik, słup oświetleniowy, słup energetyczny itp. oraz odległość od krawędzi jezdni) 

Wymiary reklamy:  

rodzaj konstrukcji ………………… 

długość podstawy ...............................m 

  wysokość ............................................m 

  powierzchnia .....................................m2 

Rodzaj reklamy: reklama jednostronna / reklama dwustronna * 

Planowany okres lokalizacji reklamy w pasie drogowym: 

Od ......................   do  ......................... 

Osoba odpowiedzialna za stan obiektu , bezpieczeństwo i porządek w rejonie lokalizacji reklamy: 

Imię Nazwisko:...................................................................................................................................... 

Adres :................................................................................................................................................... 

Telefon kontaktowy:  .................................................  
*niepotrzebne skreślić  

 

WYKAZ  WYMAGANYCH ZAŁĄCZNIKIÓW: 

1. Plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczoną lokalizacją reklamy i podaniem odległości od krawędzi jezdni; 

2. Projekt graficzny tablicy z podaniem jej treści i kolorystyki; 

3. Pełnomocnictwo w oryginale lub kopię potwierdzoną za zgodnością z oryginałem zgodnie z art. 76a §2 kodeksu 

postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.) wraz z opłatą skarbową w wysokości 17 zł na 

rachunek Urzędu Miejskiego w Wągrowcu Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowiec 61 8959 0001 0000 5106 2000 

0010, (z opłaty skarbowej zwolnieni są małżonkowie, wstępni, zstępni lub rodzeństwo) – w przypadku, gdy w sprawie 

występuje pełnomocnik z umocowaniem do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Inwestora. 



WYMOGI DOTYCZĄCE LOKALIZACJI: 

1. Mapa z zaznaczoną lokalizacją reklamy powinna obejmować odcinek min. 150 m. Na załączonej mapie należy nanieść 

zinwentaryzowane wszystkie urządzenia znajdujące się w odległości 50 m przed i za wnioskowaną reklamą  

(sygnalizatory, znaki drogowe, inne reklamy itp.). 

2. Nie dopuszcza się lokalizowania reklam: 

- na obszarze (terenie) niezabudowanym (art. 39 ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dn. 21.03.1985 r. o drogach publicznych  

(t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1376 ze zm.); 

              - na słupach znaków drogowych i masztach, na których umieszczone są znaki drogowe; 

              - przy skrzyżowaniu ulic lub dróg; 

              - w odległości mniejszej niż 1,0 m od krawędzi jezdni na nośnikach własnych; 

              - w odległości nie mniejszej niż 20 m od znaków drogowych, 

              - w sposób utrudniający  widoczność dla uczestników ruchu drogowego, 

              - w taki sposób, że będą zasłaniały znaki drogowe, drogowskazy itp. lub utrudniały prawidłowe ich       odczytanie. 

 

WYMOGI DOTYCZĄCE  REKLAMY: 

- reklamy nie mogą mieć kształtów znaków drogowych, 

-  wzór - grafika reklamy  nie powinna posiadać wzorów zastrzeżonych dla znaków drogowych, 

- nie może posiadać elementów  wysyłających  lub odbijających  światło w sposób powodujący    oślepienie albo 

wprowadzających w błąd uczestników ruchu. 

UWAGA! 

Reklamy mogą być umieszczone w pasie drogowym tylko w obszarze zabudowanym. 

Wydanie decyzji lokalizacyjnej reklamy nie upoważnia do zajęcia pasa drogowego, które może nastąpić na podstawie 

prawomocnej decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego wydanej przez Zarząd Dróg Powiatowych w Wągrowcu.    

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych – Powiatowy Zarząd Dróg 
w Wągrowcu kod pocztowy 62-100, przy ul. Gnieźnieńskiej 53, w celu realizacji złożonego wniosku. 

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

3. Zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej wydanej przez administratora danych udostępnionej w Powiatowym 
Zarządzie Dróg w Wągrowcu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://www.pzdwagrowiec.pl/klauzula-

informacyjna-rodo (ścieżka dostępu: https://www.pzdwagrowiec.pl/ → MENU PRZEDMIOTOWE →Wnioski do pobrania → 

Klauzula Informacyjna RODO w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do 
treści swoich danych i prawie ich poprawiania). 

 

………………………………............................ 

                                                                                                                                                                        (data i podpis wnioskodawcy) 

Podstawa prawna 

Art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119 z 4.5.2016 r. s. 1-88) 

 


