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

Wnioskodawca 

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

(adres) 

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

 

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

(NIP / PESEL) 

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

(nr telefonu) 

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

(miejscowość, data) 
 

 

 

Starostwo Powiatowe w Brzegu  

Wydział Dróg 

ul. Wyszyńskiego 23 

49-300 Brzeg 

WNIOSEK  

o wydanie zezwolenia na umieszczenie tablicy reklamowej* / banera reklamowego* w pasie 

drogowym drogi powiatowej: ............................................................................................................ 

w miejscowości ..............................................................................................................................., 

na okres: od dnia .................................................... do dnia ...................................................... 

(początek i koniec okresu zajęcia tylko dni robocze) 

1. Wymiary tablicy reklamowej* / banera reklamowego*: 

powierzchnia: .................... m  x .................... m  =   .................... m
2 

Reklama jest jednostronna* / dwustronna* 
 

2. Sposób montażu reklamy - mocowanie do ................................................................................. 

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

przy użyciu drabiny* / podnośnika samochodowego*  bez wpływu na ruch drogowy, bez 

ograniczania widoczności na drodze, bez wprowadzania zmian w istniejącej organizacji 

ruchu pojazdów lub pieszych. 
 

3. Osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo ruchu drogowego w trakcie zajmowania pasa 

drogowego będzie: 

imię i nazwisko: .......................................................................................................................... 

adres: ........................................................................................................................................... 

nr telefonu: .................................................................................................................................. 
 

4. Inwestorem zadania jest: ............................................................................................................. 

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

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

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

 

5. Nie dopuszcza się lokalizowania reklam: 

- na słupach znaków drogowych i masztach, na których umieszczone są znaki drogowe; 

- na nośnikach ustawionych w rowie przydrożnym; 

- na i przy skrzyżowaniu ulic lub dróg; 

- w odległości mniejszej niż 1,0m od krawędzi jezdni na nośnikach własnych; 

- na wysokości (dolna krawędź reklamy) mniejszej niż 5,5m – nad jezdnią i 2,5 m od poziomu 

jezdni 

- na poboczu w odległości min.1m od krawędzi jezdni; 

- w sposób utrudniający  widoczność dla uczestników ruchu drogowego. 
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Reklamy nie mogą mieć kształtów znaków drogowych i kolorów tła niebieskiego, 

zielonego i żółtego; 

Zabrania się wkomponowywania symboli znaków drogowych w tło reklamy. 
 

Do wniosku dołączam:  

1. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 (plan ten można nabyć w Wydziale Geodezji 

i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej 12, pok. B-

10 na I piętrze) z dokładnym zaznaczeniem miejsca lokalizacji reklamy, podaniem odległości 

od krawędzi jezdni. 

2. Projekt graficzny tablicy reklamowej z podaniem jej treści i kolorystyki 

3. W przypadku mocowania na budynku / słupie zgodę właściciela budynku / słupa 

4. Oryginalny egzemplarz pełnomocnictwa, upoważniającego do występowania w imieniu inwestora 

w celu uzyskania zgody na umieszczenie reklamy w pasie drogi powiatowej wraz z dołączonym 

potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł (opłatę skarbową należy wpłacić 

na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Brzegu: nr 68 1090 2141 0000 0001 3528 6127) – jeśli 

wnioskujący nie jest inwestorem. 

W przypadku przedstawienia ww. dokumentu w formie kopii notarialnie poświadczonej za zgodność 

z oryginałem, opłata skarbowa nie ma zastosowania. 
       
 

* - niepotrzebne skreślić 

 

Prawidłowość danych we wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem: 

 

 

 

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

(podpis i pieczątka Wnioskodawcy) 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  informuję, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Brzeski- Starostwo Powiatowe w Brzegu z siedzibą w Brzegu 49-300, 

przy ul. Robotniczej 20; tel. 77 444 79 00; e-mail starostwo@brzeg-powiat.pl 
2) Pani/Pana dane osobowe, przetwarzane będą w celu rozpatrzenia ww. wniosku -  realizacji zadań nałożonych na urząd, wynikających 

z prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

3) przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub ograniczenia 
przetwarzania w przypadkach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych, do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 
 

Pełna treść informacji o przetwarzaniu danych osobowych jest dostępna: na stronie urzędu – /brzeg-powiat.pl/rodo/, w Biuletynie Informacji 
Publicznej urzędu, w wersji papierowej w Kancelarii Ogólnej urzędu, na tablicach ogłoszeń oraz w każdym wydziale urzędu. 

 
 

 

Wydanie nr 1 formularza: DR.1611.8.2020 

https://brzeg-powiat.pl/rodo/

