DRUK WZPD 3

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej w celu
prowadzenia robót związanych z budową reklamy / umieszczania reklamy*.

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

............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
( oznaczenie wnioskodawcy, adres , telefon**)

Zarząd Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego
ul. Jankowicka 49, 44-200 Rybnik
Wnoszę o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr ............................. S,
na odcinku ul. ...................................................... w miejscowości ...................................................................,
w celu wybudowania / umieszczania* reklamy, której wymiary, treść i lokalizację uzgodniono w decyzji
znak………………………………………………, z dnia ……………………………………. .
Inwestorem i właścicielem reklamy jest .............................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
1.Wymiary reklamy będą wynosiły odpowiednio:
szerokość ................... m, wysokość ................... m, powierzchnia ........................... m2
2.Reklama będzie jednostronna / dwustronna / przestrzenna / świetlna / podświetlana*
(zgodnie z decyzją na lokalizację)

3. Konstrukcja nośna ......................................................................................................................., (podać rodzaj)
będzie stabilnie utrzymywać reklamę: prostopadle do osi drogi / równolegle do osi drogi / nad drogą*
4.Wnioskowany okres zajęcie pasa drogowego w celu budowy reklamy***:
od ................................. do .........................................
(dzień, m-c, rok)

(dzień, m-c, rok)

5.Wnioskowane okres zajęcie pasa drogowego w celu umieszczania reklamy w pasie drogowym :
od ................................. do .........................................
(dzień, m-c, rok)

(dzień, m-c, rok)

6.Zajmowana powierzchnia pasa drogowego podczas budowy reklamy będzie wynosiła i obejmowała*** :
•
•
•
•

jezdnię:
chodnik:
pobocze/zieleniec/rów przydrożny/teren za rowem:
inne: ……………………………………………..*:

dł. .....................m
dł. .....................m
dł. .....................m
dł. .....................m

szer. ................. m
szer. .................. m
szer. .................. m
szer. .................. m

7.Osoba odpowiedzialna za prowadzenie robót w pasie drogowym***
.............................................................................................................................................................................
( nazwisko i imię, adres, telefon**)
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Do wniosku załączam:
1. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczoną lokalizacją reklamy i podaniem jej
wymiarów.
2. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów
planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego na czas budowy reklamy***.
3. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub
ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu
pojazdów lub pieszych.
4. Plan sytuacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego
oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu***.
5. Oświadczenie o:
a. posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub
b. zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno budowlanej lub
c. zamiarze budowy obiektu, dla której sporządzono plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej
lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego***.
6. Projekt graficzny tablicy reklamowej lub barwna fotografia.
Dodatkowo w przypadku występowania w sprawie przez pełnomocnika należy dołączyć:
1. Oryginał pełnomocnictwa lub jego uwierzytelnioną kopię.
2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00zł za złożenie dokumentu stwierdzającego
udzielenie pełnomocnictwa lub prokury lub jego odpisu, wypisu lub kopii, na rachunek PKO Bank
Polski S.A. Nr 53 1020 2528 0000 0702 0434 3489 (art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16.11.2006 r.
O opłacie skarbowej.
Oświadczam, że stanowiący załącznik do wniosku zatwierdzony projekt czasowej zmiany organizacji
ruchu lub przedstawiona informacja o sposobie zabezpieczenia robót, związane z zabezpieczeniem
zajmowanego odcinka pasa drogowego, uwzględniają konieczne zmiany organizacji ruchu oraz
zabezpieczenie robót na całej wnioskowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego.

………………………………………..
(podpis wnioskodawcy)

*

niepotrzebne skreślić

** podanie numeru telefonu jest dobrowolne i służyć będzie wyłącznie do kontaktu urzędu z petentem w przedmiotowej sprawie.
*** dotyczy pierwszego zezwolenia na lokalizacje reklam, związanego również z jej budową.

Klauzula informacyjna RODO dostępna jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu
Rybnickiego oraz pod adresem internetowym: http://www.bip.zdp.powiatrybnicki.pl
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