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WYPEŁNIĆ CZYTELNIE DRUKOWANYMI LITERAMI 
  Leszno dn. ........... - ...........-.................r. 

   

nazwa firmy /imię i nazwisko   
   

adres firmy   
   

adres zameldowania właściciela reklamy   
   

PESEL:  Urząd Miasta Leszna 
NIP:  Miejski Zarząd Dróg 
REGON:  64-100 Leszno, ul. Karasia 15, 
nr telefonu:  tel./fax 0-65 529 81 33 

  
 

 
W N I O S E K 

o wydanie decyzji na umieszczenie reklamy 
 
 

1.  Wnioskowany termin umieszczenia reklamy: 

od dnia …..…..-……....- ……....r. do  dnia …..…..-…..…..- ……....r. 

 

2. Numer poprzedniej decyzji (jeżeli była wydana): ………………………………. z dnia ….………….. 
 

3 Lokalizacja: nazwa ulicy wraz z numerem posesji, na której umieszczona będzie 
reklama …………………………………….……………………..……………………………………………. 

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

4. Powierzchnia reklamy ogółem ...................... m2, w tym : 

    a) reklama wolno stojącą nie związana trwale z gruntem wymiary: 

długość..…..…. m, wysokość ..…..….m, powierzchnia ….…….m2, liczba sztuk…… liczba stron ….. 

    b) reklama wolno stojącą związana trwale z gruntem wymiary: 

długość..…..…. m, wysokość ..…..….m, powierzchnia ….…….m2, liczba sztuk…… liczba stron ….. 

    c) reklama umieszczona na słupach energetycznych wymiary: 

długość..…..…. m, wysokość ..…..….m, powierzchnia ….…….m2, liczba sztuk…… liczba stron ….. 

    d) reklama umieszczona na budynku wymiary: 

długość..…..…. m, wysokość ..…..….m, powierzchnia ….…….m2, liczba sztuk…… liczba stron ….. 

    e) reklama - baner umieszczony na budynkach wymiary: 

długość..…..…. m, wysokość ..…..….m, powierzchnia ….…….m2, liczba sztuk…… liczba stron ….. 

    f) reklama umieszczona na ciepłociągu wymiary: 

długość..…..…. m, wysokość ..…..….m, powierzchnia ….…….m2, liczba sztuk…… liczba stron ….. 

    g) umieszczona na ogrodzeniu w środkowym pasie rozdziału dzielącym drogę wymiary: 

długość..…..…. m, wysokość ..…..….m, powierzchnia ….…….m2, liczba sztuk…… liczba stron ….. 

 

5. Treść reklamy:……………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….……………………………………... 
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6. W celu otrzymania zezwolenia na umieszczenie reklamy przedkładam następujące dokumenty  

 plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczeniem lokalizacji  

 projekt graficzny reklamy wraz z wymiarami 

 opinie Miejskiego Konserwatora Zabytków w Lesznie- dotyczy reklam umieszczanych w 

pasach drogowych ulic leżących w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej 

 zgoda właściciela budynku 

 kopie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia wydanego przez wydział architektury 

 pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej (jeśli strona działa przez 
pełnomocnika) 

 

7. Osoba odpowiedzialna za prowadzenie spraw związanych z umieszczeniem reklamy będzie:  
 

Pan(i) …………………………………………………………..…… tel.: …………………………………… 
adres e-mail: ………………………………………………………………………………………………….. 
 

8. Oświadczam, że w przypadku podania błędnych danych, względnie ustawienia reklamy poza 
zatwierdzonym miejscem ponoszę pełną odpowiedzialność za konsekwencje wynikłe z tego tytułu. 
 

9. Oświadczam, że zapoznałem (łam) się ze stawkami opłat i zasadami płatności za reklamy  
w pasie drogowym oraz warunkami umieszczenia reklam w pasie drogowym ulic Miasta Leszna. 
Jednocześnie przyjmuje do wiadomości, że pozostawienie reklamy po wygaśnięciu zezwolenia bez 
zezwolenia zarządu drogi skutkuje naliczeniem kary w wysokości 10-krotnosci stawki podstawowej 
za każdy dzień od dnia jej ujawnienia, na podstawie art. 40 ust. 12 w/w ustawy o drogach publicznych. 
 

Wnioskodawca składając niniejszy wniosek:  
1.  został poinformowany, że jego dane osobowe w podstawowym zakresie przetwarzane są na podstawie  

art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. ciążącego na UM Leszno obowiązku prawnego w oparciu  
o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 w sprawie określenia 
warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U.2016.1264 ze zmianami), a jego dane  
w pozostałym zakresie przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, tj. wykonywania zadania 
realizowanego w interesie publicznym, którym jest egzekwowanie należności publicznoprawnych 
nałożonych na podstawie ustawy z 21.03.1985r. o drogach publicznych (Dz.U.2018.2068 ze zmianami);  

2. został poinformowany, iż administratorem jego danych osobowych jest Urząd Miasta Leszna  
z siedzibą ul. Kazimierza Karasia 15, a pełna informacja dotyczącą ochrony danych osobowych znajduje 
się na stronie internetowej www.leszno.pl lub dostępna jest w siedzibie Urzędu Miasta Leszna. 

 

 

 

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

      Czytelny podpis wnioskodawcy 

Uwaga! 

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy należy złożyć z 
wyprzedzeniem, co najmniej 30 dni. 

2. Miejski Zarząd Dróg w Lesznie może wezwać wnioskodawcę do dostarczenia dodatkowych dokumentów 
wynikających z indywidualnego charakteru sprawy. 
 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2018. poz. 2068 ze zmianami). 

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielenia 
zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (jednolity tekst Dz. U. z 2016r. poz. 1264). 

3. Uchwała XVIII/252/2019 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie ustalenia wysokości 
opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg publicznych przebiegających w granicach administracyjnych 
Miasta Leszna (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 stycznia 2020r. poz. 202). 
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Procedura uzyskania zezwolenia na czasowe zajęcie pasa drogowego dróg publicznych  
w M. Leszno celem umieszczenia reklam. 
 

• Wymagane dokumenty: 
◦ wniosek o wydanie decyzji na umieszczenie reklamy (nowy/kontynuacja) 
◦ plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczeniem lokalizacji i podaniem wymiarów 

reklamy, 
◦ projekt graficzny reklamy, 
◦ opinie Miejskiego Konserwatora Zabytków w Lesznie – dotyczy reklam umieszczonych w pasie 

drogowych ulic leżących w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej, 
◦ zgoda właściciela budynku, 
◦ kopie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia wydanego przez organ nadzoru budowlanego, 

jeżeli wymagają tego przepisy prawa budowlanego, 
◦ pełnomocnictwo w przypadku wystąpienia w imieniu inwestora osób trzecich (o ile wymagana) 

oraz dowód zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł (w tytule należy wpisać jakiej sprawy 
opłata dotyczy), zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (jednolity tekst 
Dz. U. 2018r, poz. 1044 ze zmianami) 

 

• Opłaty – stawki dzienne: 
 

  

 

dzienne stawki opłat w złotych za zajecie  
1 m2 pasa drogowego 

 

Lp. kategoria drogi 
przez rzut poziomy obiektu 

budowlanego  
powierzchni reklamy  

1 krajowa 3,50 zł 3,50 zł 

2 wojewódzka 3,00 zł 3,00 zł 

3 powiatowa 2,50 zł 2,50 zł 

4 gminna 1,50 zł 1,50 zł 

 

• Termin: 
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy należy 
złożyć z wyprzedzeniem, co najmniej 30 dni. 

 

• Jednostka odpowiedzialna: 
Urząd Miasta Leszna, Miejski Zarząd Dróg  
ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno 
 tel. 65 529 81 30 (fax. 65 529 81 33) 

 

• Uwagi: 
Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg może wezwać wnioskodawcę do dostarczenia dodatkowych 
dokumentów wynikających z indywidualnego charakteru sprawy. 


