
Urząd Miejski Dębica, dnia ..................................
Wydział Infrastruktury Miejskiej

ul. Ratuszowa 2
39-200 Dębica

WNIOSEK
w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego ul. ......................................................................
w Dębicy  na  cele  związane  z  usytuowaniem reklamy/reklamy zawierającej  informacje  o  prowadzonej  działalności 
gospodarczej  umieszczonej  w  polu  widzenia  użytkownika  drogi  na  lub  na  obiekcie  w  którym  prowadzona  jest 
działalność – szyldu/obiektu budowlanego nie związanego z potrzebami zarządzania ruchu drogowego*

1. Nazwa jednostki zajmującej  .............................................................................................................. 

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

tel. ..................................................NIP.............................................Regon.......................................

w przypadku gdy jednostka zajmująca jest osobą fizyczną wpisać:

 PESEL................................   imiona rodziców ...............................................................................

2. Cel zajęcia – usytuowanie ...................................................................................................................
(reklama w pasie drogowym jednostronna/dwustronna, niepodświetlana/podświetlana, reklama zawierająca 
informacje o prowadzonej działalności gospodarczej umieszczona w polu widzenia użytkownika drogi nad 
lub  na  obiekcie  w  którym  prowadzona  jest  działalność  –  szyld  podświetlany/niepodświetlany,  obiekt 
budowlany nie  związany z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego – rodzaj 
obiektu)

3. Planowany okres zajęcia pasa drogowego .........................................................................................

4. Powierzchnia planowanego zajęcia w m2: 

zieleńca ......................................................................................................... m2

jezdni o nawierzchni ......................................................................................m2 

chodnika o nawierzchni ................................................................................ m2

5. Powierzchnia tablicy reklamowej (szyldu): 

- jednostronna ...................................................................................... m2

- dwustronna ........................................................................................ m2

W  przypadku  uszkodzenia  nawierzchni  asfaltowej,  chodnika  lub  zieleńca  naprawę  wykona 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
w terminie do dnia ....................................................................................................................................
Lokalizację i zakres planowanego zajęcia pasa drogowego obrazuje załączony do wniosku plan sytuacyjny (mapka, 
szkic) odcinka pasa drogowego z zaznaczoną lokalizacją reklamy lub obiektu, projekt graficzny obiektu, reklamy z 
treścią  reklamy (rysunek,  zdjęcie),  projekt  konstrukcji  zawierający  podstawowe  wymiary  (długość,  szerokość, 
wysokość).
* niepotrzebne skreślić

....................................................
(pieczęć i podpis inwestora)

Załączniki:
1) kserokopia mapy 1:500 (szkic) z zaznaczoną lokalizacją reklamy, obiektu
2) projekt graficzny obiektu, reklamy z jej treścią (rysunek, zdjęcie)
3) projekt konstrukcji zawierający podstawowe wymiary
4) projekt organizacji ruchu – w przypadku zmian w organizacji ruchu
5) kserokopia zezwolenia  lub zgłoszenia  budowlanego i  uzgodnienia dokumentacji  – w przypadkach wymagalności 

zgodnie z prawem budowlanym
6) w przypadku występowania jako pełnomocnik INWESTORA – odpowiednie pełnomocnictwo do występowania w 

jego imieniu + opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł (słownie: siedemnaście złotych 00/100)
- VERTE –



Dębica, dnia ...............................

OŚWIADCZENIE
(Podmiot występujący o zajęcie pasa drogowego)

Na  podstawie  §  1  ust.  5  pkt.  2  Rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  
01 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielenia zezwoleń na zajęcie pasa 
drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481) oświadczam, iż: 

1) posiadam  ważne  pozwolenie  na  budowę  reklamy,  obiektu  umieszczonego    
w pasie drogowym

2) dokonałem  zgłoszenia  budowy  lub  przeprowadzonych  robót  właściwemu   
organowi administracji architektoniczno - budowlanej.

....................................................................
                       (podpis)


