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

imię i nazwisko lub nazwa inwestora               (miejscowość, dnia) 
 

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

adres lub siedziba 
 

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

numer telefonu kontaktowego ** 
 

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

pełnomocnik 

       Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku 

 ul. Bielska 57a 

 09-400 Płock  
 

WNIOSEK 

o wydanie decyzji zezwalającej na lokalizację obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z 

potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 

oraz reklam 
 

1. Rodzaj obiektu/urządzenia/reklamy*:  …………………………………………………………………….. 

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

w pasie drogowym drogi powiatowej nr: …...................…………............................................................... 

przebiegającej na działce  o nr ew. .......................................... w miejscowości: ........…………..………... 

gmina: …….………………….  w celu: ………………………………………………………….……….. 

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

zgodnie z załącznikiem graficznym. 

2. Uzasadnienie szczególnego charakteru lokalizowania obiektu budowlanego/ urządzenia/reklamy* w 

pasie drogowym drogi powiatowej: ...……………………………………………………………………… 

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

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

3. Decyzję: odbiorę osobiście/proszę o wysłanie na adres (podać jeżeli inny niż podany wyżej)*: 

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

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

W załączeniu: 

1) szczegółowy plan sytuacyjny działki z naniesieniem projektowanego obiektu budowlanego/urządzenia w pasie 

drogowym (2 egzemplarze mapy w skali 1:1000 lub 1:500). 

2) kopia dokumentu stwierdzającego możliwość zlokalizowania planowanej inwestycji na danym terenie (opinia 

z Gminy, decyzja o warunkach zabudowy/ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wypis i wyrys z 

planu miejscowego). 

3) w przypadku reklamy: projekt/rysunek/zdjęcie reklamy z podaniem wymiarów, treści i kolorystyki, schemat 

mocowania reklamy w terenie oraz mapa (2 egzemplarze) w skali 1:500 lub 1:1000, z naniesioną lokalizacją 

reklamy. 

4) w przypadku wystąpienia w imieniu inwestora osób trzecich: pełnomocnictwo (oryginał lub urzędowo 

poświadczony odpis pełnomocnictwa) oraz dowód zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł. * 

 

UWAGA 
Opłatę skarbową za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa wpłaca się z chwilą złożenia wniosku, zgodnie 

z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 roku poz. 1044 z późn. zm.) płatnej na konto 

Starostwa Powiatowego w Płocku: Bank Spółdzielczy „Mazowsze” w Płocku Nr 21 9042 0003 0000 0000 9000 0880. 

Na podstawie cz. III ust. 44 pkt 9 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej, zwolnione z opłaty skarbowej są pozwolenia na 

lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub 

potrzebami ruchu drogowego. 

 

 

……………………………………………………………………………….. 

                                                                                                                                      (podpis wnioskodawcy)       

*) niepotrzebne skreślić 
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**) dane nieobowiązkowe – wnioskodawca nie musi ich podawać, ale ich podanie może ułatwić kontakt z wnioskodawcą w celu 

rozpatrzenia wniosku i załatwienia sprawy. 

 

 
 

Oświadczanie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych w zakresie: numeru telefonu, adresu e-mail w celu przekazywania przez Urząd istotnych informacji związanych z 

prowadzonym postępowaniem. 

 

 

……………………………………………………………………………….. 

                                                                                                                               (podpis wnioskodawcy)                 

Zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu  i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz 

prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.       

 

 

……………………………………………………………………………….. 

                                                                                                                               (podpis wnioskodawcy)                 

 


