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   ……………………..………………………….   

            (MIEJSCOWOŚĆ, DATA) 

……………………..………………………….        
  (INWESTOR LUB PEŁNOMOCNIK) 

 
……………………..…………………………. 
       (ADRES, NR TELEFONU) 
 

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

(PESEL-os.fizyczna/REGON lub NIP-os.prawna) 

 

 Odbiór osobisty, 

 Wysłać pocztą 
  

                                                                                      

W N I O S E K 
O WYDANIE ZEZWOLENIA NA UMIESZCZENIE REKLAMY 

(art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy o drogach publicznych) 
 

Wnoszę o wydanie zezwolenia (przedłużenia*) na zajęcie pasa drogowego drogi/ulicy(*) kategorii  
 
gminnej nr: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
                                                        (nr drogi i nazwa relacji, odcinka, miejscowości lub kilometraż) 
 

nr poprzedniej decyzji (dot. kontynuacji zezwolenia)……………………………………………z dn. …………………………… 
 

 
w celu umieszczenia tablicy reklamowej ……………………………………………………………………………………………….. 

(podać czego dotyczy reklama) 
 

a)                                                       b)                                              c) 
 jednostronnej*                              wiszącej*                                  trwale związanej z gruntem* 
 

         dwustronnej *                                stojącej*                                  świetlnej/podświetlanej 
*Proszę zaznaczyć odpowiedni rodzaj reklamy  

 
Treść oraz wymiary reklamy: 
 

    szer. …………. [m] 
 

 
 

………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………….. 
 

…………………………………………………………….. 
 

 
Powierzchnia łączna jednej reklamy wynosi:  

szer. ……………………..[m] x wys. ……….……… [m] = pow.  …………….……[m²] 
 

Ilość reklam wynosi:  ………………………… [szt.] 

wys. ………..[m] 

Urząd Miejski w Kruszwicy 
ul. Nadgoplańska 4 
88-150 Kruszwica 
Tel./fax: (52) 3515010/ (52) 3516021 
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OKRES UMIESZCZENIA REKLAMY:   

 
 
 
 

od ………………..…………..……… do ……………………………..………… tj. ……………….[dni]. 
 
DO WNIOSKU ZAŁĄCZA SIĘ: 

1. plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, 
2. projekt graficzny reklamy np. w formie zdjęcia, rysunku technicznego itp. 
3. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, lub aktualny (z ostatnich trzech miesięcy) wypis  

z właściwego rejestru prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym, 
4. zgodę właściciela - w przypadku umieszczenia reklamy na urządzeniach obcych i obiektach (np. słup energetyczny, 

budynek, ogrodzenie, rusztowanie, kiosk itp.), 
5. opinia konserwatora zabytków (w przypadku lokalizowanej reklamy w strefie konserwatorskiej oraz zamocowania 

reklamy do ściany budynku objętej tą strefą) 
6. pełnomocnictwo, jeżeli nie występuje inwestor. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł. Zapłaty 

opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie organu podatkowego właściwego miejscowo  
w sprawach opłaty skarbowej, tj. Urzędu Miejskiego w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, 88 – 150 Kruszwica lub na 
rachunek ww. organu: 92 8151 0001 0000 0909 2000 0014 (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, 
wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej), 

7. inne (zależnie od charakteru zamierzonej inwestycji, Urząd Miejski w Kruszwicy może żądać dodatkowych 
dokumentów): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

UWAGI KOŃCOWE! 
1. Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy w pasie drogowym należy złożyć z wyprzedzeniem umożliwiającym 

rozpatrzenie wniosku i wydanie zezwolenia przed terminem wskazanym we wniosku. 
2. Zezwolenie na umieszczenie nośnika reklamowo-informacyjnego w pasie drogowym wydaje się na czas określony. 
3. W zezwoleniu określa się powierzchnię reklamy i miejsce jej lokalizacji. 
4. Reklama musi  zostać umieszczona w sposób nie kolidujący z ruchem pieszych i pojazdów. 
5. Zarządca dróg zastrzega sobie możliwość: 
- niedopuszczenia do ustawienia reklamy, o ile stwierdzi, że wykonana jest w sposób nieestetyczny lub jej konstrukcja może zagrażać 
bezpieczeństwu użytkowników drogi, 
- cofnięcia zezwolenia o ile stwierdzi, że wygląd reklamy lub jej lokalizacja jest niezgodna z przedłożonym projektem, 
- natychmiastowego usunięcia reklamy, w przypadku stwierdzenia, że zagraża ona bezpieczeństwu ruchu drogowego. 
6. Wnioskodawca zobowiązany jest do: 
- utrzymywania reklamy w estetycznym stanie, 
- czasowego usuwania na swój koszt reklamy lub tablicy informacyjnej w przypadku konieczności przeprowadzenia prac związanych 
 z przebudową lub utrzymaniem drogi, po otrzymaniu pisemnego wezwania zarządcy drogi. 
7. W przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego konstrukcji reklamy zarządca drogi wezwie właściciela do jej naprawienia  

 i odnowienia, a w przypadku niezadowalającego stanu po odnowieniu odbiegającego od stanu początkowego usunie reklamę z 
pasa drogowego na koszt właściciela. 

 
 
 
 
 
 

 …………………………………..…………............... 
                  (PODPIS INWESTORA, PEŁNOMOCNIKA) 
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