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Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu
umieszczenia reklamy
Miejsce załatwienia sprawy:
Referat Inwestycji
Pokój nr 13, tel. 0 25 757 91 50, e-mail: inwestycje@jakubow.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek
730 – 1700
wtorek – piątek
730 – 1530
czwartek
dzień wewnętrzny
Osoba do kontaktu:
Jacek Biaduń – Inspektor ds. drogownictwa i oświetlenia ulicznego

Sposób załatwienia sprawy:
Zezwolenie w drodze decyzji administracyjnej

Wymagane dokumenty:

1. Wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi
gminnej w celu umieszczenia reklam.
2. Do wniosku należy dołączyć:
a. Ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka
pasa drogowego przez umieszczane reklamy i informację o znajdujących się znakach
drogowych, reklamach lub znakach informacyjnych – 2szt.
b. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500, z zaznaczeniem lokalizacji reklamy
oraz podaniem jej wymiarów – 2 szt.
c. Projekt reklamy – 2 szt.
d. Uzgodnienie lokalizacji reklamy – 1 szt.
e. Opinia Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej z załącznikiem graficznym z
uzgodnieniem lokalizacji reklamy (jeżeli jest wymagana przepisami prawa) – 1szt.
f. Kserokopia ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie
drogowym lub zgłoszenia budowy właściwemu organowi administracji architektonicznobudowlanej (jeśli jest wymagana przepisami prawa) – 1szt.
_ ad. a – na planie należy zaznaczyć położenie pionowych znaków drogowych,
znaków informacyjnych oraz tablic reklamowych – istniejących w promieniu 50m od
projektowanej lokalizacji reklamy;
_ ad. b – na mapie należy zaznaczyć lokalizację reklamy i podać jej wymiary;
_ ad. e - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Zespół
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej – ul. Kościuszki 3, 05-300 Mińsk Mazowiecki
3. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu
umieszczenia reklamy należy złożyć łącznie z wnioskiem na wydanie zezwolenia na zajęcie
pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót.

Formularz do pobrania:

Wniosek
Opłaty:

Opłata za zajęcie pasa drogowego – ustalana jest jako iloczyn liczby metrów kwadratowych
powierzchni reklamy, liczby dni zajmowania pasa drogowego i stawki opłaty za zajęcie 1m2
powierzchni reklamy określonej uchwałą Rady Gminy Jakubów Nr VIII/47/07 z dnia
9 lipca 2007r w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg
gminnych, przy czym zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1m2 jest
traktowane jak zajęcie 1m2 pasa drogowego .
Opłatę za zajęcie pasa drogowego należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Gminy
Jakubów, Bank Spółdzielczy O/Jakubów nr 61 9226 0005 0050 0294 2000 0010 do 15 stycznia
każdego roku z góry za dany rok.
W tytule przelewu należy podać: numer decyzji administracyjnej, imię i nazwisko oraz adres

Czas załatwienia sprawy:

Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej, w nieprzekraczalnym
terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku z wymaganymi dokumentami, lub do 60 dni od daty złożenia
wniosku w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach, za
pośrednictwem Wójta Gminy Jakubów, w terminie czternastu dni od daty jej doręczenia.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2013 r., poz. 267 t.j.).
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260 t.j.).
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz.
635).
4. Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).
5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 rok Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 984 j.t.)
6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 roku w sprawie określenia warunków
udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481).
7. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).
8. Uchwała Nr VIII/47/07 Rady Gminy Jakubów z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie
określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

Informacje dodatkowe

Odbiór dokumentu: Jakubów, ul. Mińska 15, pokój nr 13 (I piętro)
Uwagi:
1. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia
reklamy należy złożyć z wyprzedzeniem umożliwiającym rozpatrzenie wniosku i wydanie
zezwolenia przed terminem rozpoczęcia inwestycji.
2. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia reklamy wydaje się
na czas określony.
3. Ze względu na potrzeby związane z zarządzaniem drogami, wymogi wynikające z warunków
technicznych dróg publicznych albo bezpieczeństwa ruchu drogowego, może nastąpić
odmowa wydania zezwolenia.
4. Przed faktycznym umieszczeniem reklamy w pasie drogowym należy wystąpić do Zarządcy
drogi o wydanie odrębnego zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu

prowadzenia robót.
5. Reklama umieszczona na zabytku wpisanym do Rejestru zabytków wymaga również
odrębnego pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
6. Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia pobiera się karę pieniężną w wysokości
dziesięciokrotności należnej opłaty.
Przez zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia rozumie się:
a. samowolne zajęcie pasa,
b. przekroczenie terminu zajęcia,
c. zajęcie większej powierzchni niż określona w zezwoleniu.
Sporządził:
Jacek Biaduń

Sprawdził:
Kierownik Referatu
Marzena Rek

Zatwierdził:
Wójt
Hanna Wocial

Jakubów, dnia ....................................

W N I O S K O D A W C A (Inwestor)
..................................................................
..................................................................
(imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorstwa)

..................................................................
(adres zamieszkania/siedziba przedsiębiorstwa)

Telefon .....................................................
(telefon kontaktowy Wnioskodawcy)

Wójt Gminy Jakubów
ul. Mińska 15
05-306 Jakubów

WNIOSEK

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

Proszę o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego ulicy..............................................
(nazwa ulicy)

dz. nr ew. ................w obrębie................, dz. nr ew. .................... w obrębie ..........................
(pasa drogowego)

(pasa drogowego)

Gm. Jakubów
w celu umieszczenia reklamy

...............................................................................................................................
(dokładny opis reklamy i elementów konstrukcyjnych wraz z zamocowaniem)

...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
reklama jednostronna/dwustronna*
o wymiarach: ............................... x ............................ = ..................................................
(długość w m)

(szerokość w m)

Planowany okres umieszczenia reklamy:
od dnia .............................. do dnia.......................

( powierzchnia reklamy m 2)

Do wniosku dołącza się:
a. ........................................................................
b. ........................................................................
c. ........................................................................
d. ........................................................................
e. ........................................................................
f. ........................................................................

UWAGA!
1. Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłaty zgodnie z uchwałą Nr VIII/47/07 Rady Gminy Jakubów z dnia 9
lipca 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2. Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia pobiera się karę pieniężną w
wysokości dziesięciokrotności należnej opłaty. Przez zajęcie pasa drogowego bez
zezwolenia rozumie się: samowolne zajęcie pasa drogowego, przekroczenie terminu
zajęcia lub większej powierzchni reklamy niż określona w zezwoleniu.
*)nie potrzebne skreślić

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

(podpis Wnioskodawcy)

