…………………………..
(miejscowość, data)

……………………………...............
Wnioskodawca
(imię i nazwisko lub nazwa firmy, NIP/PESEL)

..........................................................
Adres zamieszkania lub siedziba

…………………………………….
Telefon kontaktowy

Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku
38-500 Sanok
ul. Witkiewicza 8

WNIOSEK
O wydanie/przedłużenie* zezwolenia na umieszczenie reklamy/reklam ………….. szt. w pasie
drogowym drogi powiatowej Nr: ........................................ ulica: ……………………………………....
w miejscowości: ………………………………………… na działce nr ………………………………..
obręb …………………………. w odległości ………….. m do zewnętrznej krawędzi jezdni drogi
Reklama/reklamy * podświetlana / nie podświetlana*, jednostronna / dwustronna* szyld / reklama
płaska* o treści: ………………………………………………………………………….........................
…………………………………………………………………………………………………………....
Wymiary reklamy/reklam:
1. wysokość ...............m; szerokość...............m; powierzchnia reklamowa...........m²;

ilość........szt.

2. wysokość ...............m; szerokość...............m; powierzchnia reklamowa...........m²;

ilość........szt.

3. wysokość ...............m; szerokość...............m; powierzchnia reklamowa...........m²;

ilość........szt.

Powierzchnia (dla reklam dwustronnych podać łączną powierzchnię)………………………………..m²
Nr poprzedniej decyzji (wpisać w przypadku kontynuacji zezwolenia) …………………………...........
Termin zajęcia pasa drogowego od dnia……………………… ..do dnia………………………………..
Płatnikiem opłat za zajęcie pasa drogowego pod reklamę będzie:
………………………………………………………………………………………………………........
(nazwa, adres, NIP, REGON)

Oświadczam, że w przypadku podania błędnych danych, względnie ustawienia nośnika
reklamowo-informacyjnego poza zatwierdzonym miejscem, ponoszę odpowiedzialność za konsekwencje
wynikłe z tego tytułu. Akceptuje stawki opłat i zasady płatności za reklamy w pasie drogowym.
W przypadku nie uzyskania zezwolenia na następny okres czasu i nie usunięcia we własnym zakresie
reklam z dniem wygaśnięcia zezwolenia, upoważniam do dysponowania pozostawionymi w pasie
drogowym konstrukcjami reklamowymi bez odszkodowania oraz zobowiązuje się do pokrycia
ewentualnego kosztu ich demontażu i usunięcia.

………………………………
(Podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika)

ZAŁĄCZNIKI:
− orientacja w skali 1: 10 000 lub 1: 25 000 z zaznaczoną lokalizacją reklamy/reklam
− kopia mapy zasadniczej i ewidencyjnej, z zaznaczoną lokalizacją reklamy/reklam
− szkic projektu reklamy określający jej wielkość, sposób posadowienia lub mocowania
i kolorystykę
− w przypadku umieszczenia reklamy na obiekcie (np. słupie energetycznym, budynku, ogrodzeniu)
oświadczenie właściciela o zgodzie na umieszczenie w tym miejscu reklamy
− aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Ewidencji Działalności Gospodarczej, jeżeli
wnioskodawca jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą
− pełnomocnictwo, jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika
/art.33 KPA/ , wraz z oryginałem potwierdzenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w kwocie
17,00 zł.
UWAGA! Zależnie od charakteru zamierzonej inwestycji zarząd dróg może żądać dodatkowych
dokumentów lub wyjaśnień na piśmie
Niniejszy wniosek wraz z załącznikami, należy złożyć w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sanoku,
ul. Witkiewicza 8 co najmniej z jednomiesięcznym wyprzedzeniem przed wnioskowanym terminem
umieszczenia reklamy w pasie drogowym.
Administratorem zamieszczonych w formularzu danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Dróg
w Sanoku ul. Witkiewicza 8, 38-500 Sanok. Dane zbierane są wyłącznie w celu wydania decyzji
(postanowienia), rozpatrzenia skargi bądź wniosku oraz w celu archiwizacji. Ma Pan/l prawo dostępu do
treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest obowiązkowe I wynika z przepisów ustawy
z dnia 14 czerwca 1950 r. Kodeks postępowania administracyjnego
POUCZENIE:
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
B z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), dalej - RODO, informuję, co następuje:
1. Dane osobowe strony postępowania są przetwarzane w celu prowadzenia postępowania w sprawie
umieszczenia reklamy w pasie drogowym;
2. Podstawą przetwarzania danych osobowych strony postępowania jest art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 2068 z późn.zm.), art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn.zm);
3. Podanie danych osobowych przez stronę jest obowiązkiem określonym ustawowo, którego spełnienie
umożliwia udział w postępowaniu;
4. Dane osobowe strony nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym w formie
profilowania;
5. Dane osobowe strony nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6. Odbiorcą danych osobowych strony są organy administracji publicznej i sądy administracyjne w zakresie
przewidzianym przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. -Kodeks postępowania administracyjnego oraz
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi;
7. Dane osobowe strony będą przechowywane przez okres przewidziany przepisami rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
8. Strona postępowania może uzyskać dostęp do swoich danych osobowych oraz może żądać ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania - w zakresie
przewiedzianym przepisami prawa;
9. W przypadku przetwarzania danych osobowych strony z naruszeniem przepisów RODO, stronie przysługuje
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
10. Administratorem danych osobowych strony jest Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku ul. Witkiewicza 8,
38-500 Sanok, reprezentowany przez Dyrektora;
11. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Paweł Rogoz e-mail: iod@pzd.sanok.pl

………………………………
(Podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika)

