
STRONA 1/2 

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

                                miejscowość, data    
 

WNIOSKODAWCA:                                                                            ADRESAT 
 

……………………………………………………………………                                  Zarząd Dróg Powiatowych                       

w Łęczycy 
……………………………………………………………………                                  ul. Mickiewicza 12 

……………………………………………………………………                                  99-100 Łęczyca 
 
……………………………………………………………………       

       nazwisko i imię (nazwa) adres, telefon wnioskodawcy  
                                                                                                                                

 

LR 

 

WNIOSEK 

o wydanie zezwolenia na lokalizację reklamy w pasie drogowym 
 

 

1. Inwestor: 

a) Nazwisko, nazwa instytucji ………………………………………………………………….… 

b) Adres  ……………………………………..…………………………………………………… 

c) Telefon ………………………………………… 

 

2. Rodzaj reklamy ………………………………………………………………………………… 
    Tablicowa jednostronna, dwustronna, podświetlona, baner 

 

3. Wymiary: szerokość …………..m, wysokość …………m, powierzchnia ………….m2 

4. Treść reklamy: …..…………………………………………………………..…………………… 

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

5. Rodzaj konstrukcji wsporczej (sposób zamocowania reklamy) ….…………...………………… 

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

6. Planowana lokalizacja reklamy:  

a) Nr drogi ………………………………………………………………………………………….. 

b) Relacja drogi …………………………………………………………………………………….. 

c) Miejscowość …………………………………………………………………………………….. 

d) Ulica ……………………………………………………………………………………………... 

e) Kilometraż drogi ………………………………………………………………………………… 

f) Numer geodezyjny działki stanowiącej pas drogowy, na terenie której planowana jest 

lokalizacja reklamy ……………………………………………………………………………… 

7. Planowany okres zajęcia pasa drogowego przez umieszczenie reklamy:  

od dnia …………………………. do dnia …………………………….  

 

 

 

……………………………………… 
 podpis (pieczątka) wnioskodawcy 

 

 



 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych: 
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łęczycy informuje, iż: 
1. Administratorem danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Łęczycy, ul. Mickiewicza 12, 

99-100 Łęczyca, tel. 24 721 27 41, e-mail: biuro@zdpleczyca.pl, reprezentowany przez Dyrektora; 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się 

korespondencyjnie pisząc na adres podany w punkcie 1) lub e-mail: inspektor.dn@gmail.com ; 

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji wniosku i wydania decyzji na podstawie art. 6 ust.1 lit. 

c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w związku z ustawą z dnia 21 marca 1985 r, 

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

4. Powierzone dane udostępniane będą podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa; 
5. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną i archiwalną; 
6. Osoba, która powierza dane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

 

 

 

 

………………………………………. 
podpis wnioskodawcy 

 

 
8. Wymagane załączniki: 
a) Mapa orientacyjna w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z punktowym zaznaczeniem lokalizacji reklamy. 

b) Mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:1 000 lub 1:500 z zaznaczeniem planowanej lokalizacji 

reklamy. Na mapie należy zwymiarować odległość reklamy od krawędzi jezdni oraz nanieść 

wszystkie znaki drogowe znajdujące się w odległości 50 m przed i 50 m za planowana reklamą. 

c)  Projekt graficzny reklamy oraz konstrukcji wsporczej. 

d) W przypadku reklam umieszczonych w pasie drogowym na istniejących urządzeniach lub 

obiektach obcych (słupy, kioski, konstrukcje wsporcze innych reklam) obowiązuje pisemna zgoda 

właściciela tych obiektów lub urządzeń. 

e)  Pełnomocnictwo (oryginał lub urzędowo poświadczona kopia) w przypadku wystąpienia 

pełnomocnika w imieniu Inwestora. 

f)  Dowód wpłaty opłaty skarbowej (jeżeli jest wymagana) od złożonego dokumentu stwierdzającego 

udzielenie pełnomocnictwa. 

 

 
9. Informacje o opłacie skarbowej. 

 9.1.     Wydanie zezwolenia na niniejszy wniosek nie podlega opłacie skarbowej z zastrzeżeniem pkt. 9.2. 

9.2.     Złożenie pełnomocnictwa (jego odpisu, wypisu lub kopii) podlega opłacie skarbowej w wysokości 

17 zł. 

9.3.     Zwolnione są od opłaty skarbowej niżej wymienione pełnomocnictwa: 

9.3.1.  Pełnomocnictwo udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, 
9.3.2.  Pełnomocnictwo udzielane przez podmiot określony w art. 7 pkt. 1-5 ustawy o opłacie skarbowej. 

          9.4.   Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonać bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego  

w Łęczycy (ul. Konopnickiej 14) albo dokonać wpłat na niżej wymienione konto bankowe: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Urząd Miejski w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14 

90 9029 0000 2001 0104 4933 0003 

mailto:biuro@zdpleczyca.pl
mailto:inspektor.dn@gmail.com


 

Warunki lokalizowania reklam w obrębie dróg powiatowych – przepisy prawne: 
 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1376 ze zm.): 

 

Art.  39.  [Ochrona pasa drogowego. Zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń i infrastruktury. 

Kanał technologiczny w pasie drogowym] 

1. Zabrania się dokonywania w pasie drogowym czynności, które mogłyby powodować niszczenie lub uszkodzenie 

drogi i jej urządzeń albo zmniejszenie jej trwałości oraz zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego. W 

szczególności zabrania się umieszczania reklam: 

a) imitujących znaki i sygnały drogowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

b) poza obszarem zabudowanym, z wyłączeniem parkingów i miejsc obsługi podróżnych; 

 

Art.  43.  [Usytuowane obiektów budowlanych przy drogach] 

1. Obiekty budowlane przy drogach oraz niebędące obiektami budowlanymi reklamy umieszczone przy drogach 

poza obszarami zabudowanymi, powinny być usytuowane w odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni co 

najmniej: 

 

Rodzaj drogi W terenie zabudowy Poza terenem zabudowy 

Droga ogólnodostępna 
  

 powiatowa 8 m 20 m 

   
 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach usytuowanie obiektu budowlanego przy drodze, o której mowa w 

tabeli, w odległości mniejszej niż określona w ust. 1, może nastąpić wyłącznie za zgodą zarządcy drogi, wydaną 

przed uzyskaniem przez inwestora obiektu pozwolenia na budowę lub zgłoszeniem budowy albo wykonywania 

robót budowlanych. 

 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia z dnia 2 marca 1999 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t. j. Dz. 

U. z 2016 r., poz. 124 ze zm.) załącznik nr 2. 

 

 § 46 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic 

kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1744 ze zm.). 

 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.): 

 

Art. 29.  [Budowy i roboty budowlane niewymagające pozwolenia na budowę] 

3. Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, wykonywanie 

robót budowlanych polegających na: 

3) instalowaniu: 

c) tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem 

zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym. 

 

 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t. j. z 2021 r., poz. 450 ze zm.): 

Art.  45.  [Zakazy ruchu drogowego] 

1. Zabrania się: 

7) umieszczania na drodze lub w jej pobliżu urządzeń wysyłających lub odbijających światło w sposób powodujący 

oślepienie albo wprowadzających w błąd uczestników ruchu; 

 

 

 


