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

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

 

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

 

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

   (wnioskodawca, PESEL lub NIP, adres, nr telefonu) 
 

 
Powiatowy Zarząd Dróg 
ul. Szpitalna 14 
34-400 Nowy Targ 
tel. 18 26 628 88 
e-mail: pzd@nowotarski.pl 

 
 

W N I O S E K 
 

o zezwolenie na umieszczenie reklamy w pasie drogowym. 
 

Nr i nazwa drogi - ....................................................................................................................... 

Miejscowość - .................................................. 

Dokładna lokalizacja lub km drogi - .......................................................................................... 

Strona drogi - ................................................... 

Treść reklamy - ........................................................................................................................... 

Powierzchnia reklamy: ......................... m2 . 

Rodzaj reklamy*: 

□  Tablica reklamowa (materiał sztywny: stal, tworzywo sztuczne itp.), 

□  Baner, flaga (materiał miękki: brezent, plandeka, folia, tkanina itp.), 

□  Potykacz (stand), (materiał miękki/twardy**), 

□  Reklama świetlna/zmiennej treści/posiada podświetlenie**. 

Planowany okres umieszczenia reklamy w pasie drogowym : 

Od dnia .................................... do dnia ................................... – łącznie ................ dni. 

 
 
 
 
 

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

         podpis wnioskodawcy 

 
 



 
 
W załączeniu* : 

□ 1. Wzór graficzny z wymiarami reklamy, 

□ 2. Plan sytuacyjny z naniesioną lokalizacją reklamy w skali 1:500 lub 1:1000, 

□ 3. Pełnomocnictwo (wymagane w przypadku wystąpienia w imieniu inwestora osób trze-
cich wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej w wysokości – 17,00 zł). Od obowiązku jej 
uiszczania zwolnione są m.in. jednostki budżetowe terytorialnego, jednostki samorządu te-
rytorialnego, małżonkowie, wstępni, zstępni lub rodzeństwo wnioskodawcy, (na podstawie 
art. 7 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej)***. 

□ 4. Inne ...................................................................................................................................... 
 
*/ właściwe zaznaczyć. 
**/ niepotrzebne skreślić. 
***/ organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest Burmistrz Miasta Nowy Targ. Opłata 
skarbowa płatna na konto Urzędu Miasta Nowy Targ lub w kasie UM Nowy Targ ul. Krzywa 1, lub w kasie 
Starostwa Powiatowego, Nowy Targ, ul. Bolesława Wstydliwego 14). 
 
Uwaga:  

Wniosek o zajęcie pasa drogowego należy złożyć, z co najmniej miesięcznym wyprzedze-
niem przed planowanym terminem jego zajęcia.  

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 40 i 43 ustawy o drogach publicznych, (tekst jednolity 
Dz. U. z 2016 roku, poz. 1440 ze zm.), zabrania się dokonywania w pasie drogowym czynno-
ści, które mogłyby powodować niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń albo zmniej-
szenie jej trwałości oraz zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego. W szczególności zabra-
nia się lokalizacji obiektów budowlanych, umieszczania urządzeń, przedmiotów i materiałów 
niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Zabrania 
się również umieszczania reklam poza obszarami zabudowanymi, z wyjątkiem parkingów. W 
szczególnie uzasadnionych przypadkach lokalizacja w pasie drogowym obiektów budowla-
nych lub urządzeń może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem zarządcy drogi, wydawanym w 
drodze decyzji administracyjnej. Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłaty. Stawki opłat 
są określone uchwałą nr 89/XIII/2019 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 30 maja 2019r. w 
sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych 
(Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2019r., poz. 4251). Obiekty budowlane 
przy drogach powiatowych winny być usytuowane w odległości min. 8,0m od zewnętrznej 
krawędzi jezdni na terenie zabudowy oraz min. 20m od zewnętrznej krawędzi jezdni poza 
terenem zabudowy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w terenie zabudowy, usytu-
owanie obiektu budowlanego w mniejszej odległości niż 8m od zewnętrznej krawędzi jezdni 
drogi powiatowej, może nastąpić wyłącznie za zgodą zarządcy drogi, wydaną przed uzyska-
niem przez inwestora pozwolenia na budowę lub zgłoszeniem budowy albo wykonywania 
robót budowlanych. Sytuowanie reklam, poza terenem zabudowy, w odległościach mniej-
szych niż 20m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi powiatowej jest zabronione. 
 
Dodatkowe informacje na temat warunków umieszczania reklam w obrębie pasa drogowego 
można uzyskać pod nr tel. 018 26 628 88 wew. 808. 

 


