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.........................................................                                                Międzyzdroje, dnia................................. r. 
 oznaczenie strony (imię, nazwisko, Inwestor)  

 

........................................................ 
                                (adres) 

 

.......................................................                                  BURMISTRZ MIĘDZYZDROJÓW 
                                                                                ul. Książąt Pomorskich 5 

                                                                                72-500 Międzyzdroje 

....................................................... 
                        ( nr NIP lub pesel) 

 

.......................................................                         
                         (numer telefonu)   

 

 

 

WNIOSEK 

o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia reklamy  

i innych obiektów budowlanych 

 
 

Droga gminna nr………….…....., działka drogowa nr …..., miejscowość……………., 

odcinek......................................................................................................................................................., 

(nazwa ulicy, rodzaj nawierzchni np. chodnik, pobocze)    

 

1. Opis obiektu budowlanego*, reklamy/reklam*, jednostronnej/dwustronnej*: 

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

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

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

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

(ilość, treść, sposób zamocowania)    

                                                                                                               

2. Wymiary, powierzchnia obiektu budowlanego*, reklamy* (rzut poziomy): 

dł. ………….. m, szer. …………..m, pow. …………..m2 x ….. zł/m2 

 

3. Planowany termin zajęcia pasa drogowego: 

od dnia: ……. -  ……. - ……. r. , do dnia: ……. -  ……. - …….  r.  tj. dni ………………..  

 

4. Właścicielem obiektu budowlanego*, reklamy* będzie: 

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

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

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

Telefon:……………………………………… 

)* niepotrzebne skreślić 
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     W załączeniu: 

1. Plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczonym kolorem czerwonym obrysem miejsca 

usytuowania obiektu budowlanego, reklamy. 

2. Projekt techniczny lub rysunek obiektu budowlanego, reklamy z podaniem wymiarów. 

3. Pełnomocnictwo w oryginale lub kopia potwierdzona notarialnie (w przypadku składania wniosku przez 

pełnomocnika). 

4. Dowód wniesienia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł zgodnie z ustawą z dnia  

16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej część IV załącznika (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1044 ze zm.). 

 
 

UWAGA! 

 

1. Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłaty zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.  

o drogach publicznych (t.j. Dz. U z 2018, poz. 2068 ze zm.), Uchwałą Nr XXXI/276/12 Rady Miejskiej  

w Międzyzdrojach z dnia 25.10.2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 

dróg gminnych Gminy Międzyzdroje, których zarządcą jest Burmistrz Międzyzdrojów, na cele niezwiązane z 

potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 12.11.2012 r. Dz. Urz. Woj. poz. 2012.2421. 

2. Razem z niniejszym wnioskiem należy złożyć wniosek na zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót na 

czas montażu i demontażu reklamy. 

3. W przypadku przekroczenia terminu zajęcia określonego w zezwoleniu, o powierzchni większej niż określono  

w zezwoleniu – Burmistrz Międzyzdrojów naliczy, w drodze decyzji administracyjnej, opłatę w wysokości  

10 – krotności opłaty ustalonej zgodnie z art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.  

o drogach publicznych (t.j. Dz. U z 2018, poz. 2068 ze zm.). 

 

Prawidłowość danych na wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem. 

 
 

1.    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych, którym jest  Gmina Międzyzdroje reprezentowana przez 

Burmistrza Międzyzdrojów, z siedzibą w Międzyzdrojach, przy ul. Książąt Pomorskich 5, 72-500 Międzyzdroje. 

2.    Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

3.    Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej (znajdującej się na tablicach informacyjnych w budynku Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach oraz na 

stronie internetowej bip.miedzyzdroje.pl), w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich 

danych i prawie ich poprawiania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……….………………………………….. 

                                                                                                                      (czytelny podpis) 

 

 

 


