Płock, dnia……………………………..

…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
(wnioskodawca – imię i nazwisko, adres
lub nazwa i siedziba)

Miejski Zarząd Dróg w Płocku

……………………………………………………………………………

ul. Bielska 9/11, 09-400 Płock

..............................................................................
(NIP, PESEL, REGON)

…………………………………………………….
(telefon)

WNIOSEK
O wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na umieszczenie reklamy w pasie drogowym ulicy
………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..w Płocku
(nazwa ulicy, nr budynku lub inne określenie lokalizacji)
1.Rodzaj reklamy: w gablotach reklamowych zintegrowanych z wiatą przystankową /na markizach i parasolach oraz płotkach
wygradzających ogródki gastronomiczne/ na przenośnych tablicach reklamowych, znajdujących się na chodnikach/ reklamy
nadmuchiwane/wszystkie pozostałe* (właściwe zaznaczyć)
2.Treść tablicy reklamowej:………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3.Wymiary tablicy reklamowej: długość..........................m. szerokość.........................m. powierzchnia….……....………..m².
4.Tablica reklamowa: jednostronna/dwustronna* (niepotrzebne skreślić)
5.Okres zajęcia pasa drogowego: od dnia…………………….……….….do dnia………………….…..……...ilość dni………….…….……….
UWAGI!
1.Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na
zajęcie pasa drogowego (j.t. Dz. U. z 2016r. , poz. 1264), zajmujący pas drogowy zobowiązany jest złożyć wniosek do zarządcy
drogi przed planowanym zajęciem.
2.Do wniosku należy załączyć:
a) szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem miejsca lokalizacji reklamy wraz z jej wymiarami;
b) oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczonego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu
budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno- budowlanej (zgodnie z Ustawą z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane, j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202);
c) w przypadku ustanowienia pełnomocnika – pełnomocnictwo inwestora, udzielone osobie fizycznej posiadającej zdolność do
czynności prawnych, do załatwiania spraw formalno-prawnych w zakresie prowadzenia przed zarządcą drogi procedury
związanej z zajęciem pasa drogowego oraz opłata skarbowa w wysokości 17 zł. (zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o
opłacie skarbowej j.t. Dz. U. z 2018r., poz. 1044) od dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika. Pełnomocnictwo
powinno być złożone w oryginale lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (zgodnie z art. 33 § 3 Kpa. i art. 76a § 2
Kpa.);
3. Złożenie wniosku nie upoważnia do zajęcia pasa drogowego, które może nastąpić jedynie po uprzednim odbiorze decyzji
zezwalającej na zajęcie pasa drogowego;
4. Za zajęcie pasa drogowego przez umieszczenie reklamy pobiera się opłatę, zgodnie z Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych (j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 2068 ) ustaloną jako iloczyn metrów kwadratowych powierzchni reklamy, stawki
opłaty oraz liczby dni zajęcia pasa drogowego;
5. Rozpatrzenie wniosku nastąpi na warunkach określonych w/w rozporządzeniem.

…………………………………………………………………………..
(czytelny podpis osoby(osób) uprawnionej)

