
…………………………………………………………………..      Płock, dnia……………………………..  

…………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………..  

(wnioskodawca – imię i nazwisko, adres  

lub nazwa i siedziba)  

……………………………………………………………………………     Miejski Zarząd Dróg w Płocku  

..............................................................................             ul. Bielska 9/11, 09-400 Płock  

(NIP, PESEL, REGON)  

…………………………………………………….  

(telefon)  

 
 

 

WNIOSEK 
 

O wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na umieszczenie reklamy w pasie drogowym ulicy  

………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..w Płocku  

(nazwa ulicy, nr budynku lub inne określenie lokalizacji)  

 
1.Rodzaj reklamy: w gablotach reklamowych zintegrowanych z wiatą przystankową /na markizach i parasolach oraz płotkach 
wygradzających ogródki gastronomiczne/ na przenośnych tablicach reklamowych, znajdujących się na chodnikach/ reklamy 
nadmuchiwane/wszystkie pozostałe* (właściwe zaznaczyć)  
 
2.Treść tablicy reklamowej:………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

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

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

3.Wymiary tablicy reklamowej: długość..........................m. szerokość.........................m. powierzchnia….……....………..m².  

4.Tablica reklamowa: jednostronna/dwustronna* (niepotrzebne skreślić)  

5.Okres zajęcia pasa drogowego: od dnia…………………….……….….do dnia………………….…..……...ilość dni………….…….……….  

 
UWAGI!  
1.Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na 
zajęcie pasa drogowego (t. j. Dz. U. z 2016r. , poz. 1264), zajmujący pas drogowy zobowiązany jest złożyć wniosek do zarządcy 
drogi przed planowanym zajęciem.  
2.Do wniosku należy załączyć:  
a) szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem miejsca lokalizacji reklamy wraz z jej wymiarami; 
b) oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczonego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu 
budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno- budowlanej (zgodnie z Ustawą z dnia 7 
lipca 1994r. Prawo budowlane, (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333);  
c) w przypadku ustanowienia pełnomocnika – pełnomocnictwo inwestora, udzielone osobie fizycznej posiadającej zdolność do 
czynności prawnych, do załatwiania spraw formalno-prawnych w zakresie prowadzenia przed zarządcą drogi procedury 
związanej z zajęciem pasa drogowego oraz opłata skarbowa w wysokości 17 zł. (zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o 
opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 1546) od dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika. 
Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (zgodnie z art. 33 § 3 
Kpa. i art. 76a § 2 Kpa.);  
3. Złożenie wniosku nie upoważnia do zajęcia pasa drogowego, które może nastąpić jedynie po uprzednim odbiorze decyzji 
zezwalającej na zajęcie pasa drogowego;  
4. Za zajęcie pasa drogowego przez umieszczenie reklamy pobiera się opłatę, zgodnie z Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o 
drogach publicznych (t. j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1376 ) ustaloną jako iloczyn metrów kwadratowych powierzchni reklamy, stawki 
opłaty oraz liczby dni zajęcia pasa drogowego;  
5. Rozpatrzenie wniosku nastąpi na warunkach określonych w/w rozporządzeniem.  
 
 
 
 
 
 
 
 

…………………………………………………………………………..  
(czytelny podpis osoby(osób) uprawnionej) 



Informacja dotycząca zbierania danych osobowych osób kontaktujących się  

z Miejskim Zarządem Dróg w Płocku 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz  uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii 

Europejskiej PL)  informuję, że: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejski Zarząd Dróg w Płocku z siedzibą przy ul. Bielska 9/11, tel. 24 – 3640120, e-mail: mzd@mzd-

plock.eu 
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod nr tel. 781872362 oraz adresem e-mail: kazimierz.wloczewski@mzd-plock.eu 
3. Dane osobowe Pana/Pani będą przetwarzane na podstawie art. 6 ogólnego rozporządzenia (j/w) o ochronie danych osobowych oraz w celu realizacji zadań 

ustawowych, określonych w ustawie: o drogach publicznych, kodeks postępowania administracyjnego.  
4. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okresy zapisane w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt i określone w Instrukcji Kancelaryjnej. 

5. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 
6. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na w/w przepisy prawa. 
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