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WYDANIE ZEZWOLENIA NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO ULICY W CELU UMIESZCZENIA
REKLAMY
I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Dróg
II. PODSTAWA PRAWNA:
 Art. 19 ust. 5, art. 20 pkt 8,art. 39 ust. 3 i art. 40 ust. 2 pkt 3, ust. 3, ust. 6, ust. 15 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
drogach publicznych ( Dz. U. z 2016, poz.1440),
 § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania
zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r., poz.1264),

Uchwała Rady Miasta Siedlce z dnia 23 maja 2014 r. Nr XLII/760/2014 w sprawie ustalenia wysokości stawek
opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg publicznych położonych w granicach Miasta Siedlce, których zarządcą
jest Prezydent Miasta Siedlce na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną
dróg. (Dz. Urz. Woj. Mazow. z 2014, poz.7176)
III. WYMAGANE DOKUMENTY:
1.Wniosek zawierający miejsce ustawienia reklamy (nazwa ulicy, okres ustawienia reklamy, wymiary reklamy, pełna
nazwa firmy lub dane wnioskodawcy),
2.Załączniki:
• Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:100 lub 1:500 z zaznaczeniem dokładnej lokalizacji reklamy;
• Projekt graficzny lub fotografia reklamy wraz z dokładnymi wymiarami i sposobem zamocowania.
• Pisemna zgoda właściciela urządzenia lub obiektu w przypadku reklam umieszczonych w pasie drogowym na
istniejących urządzeniach obcych, jak: budynki, ogrodzenia, rusztowania, kioski itp.
•
Zgoda Konserwatora Zabytków na umieszczenie reklamy na zabytku;.
• Pełnomocnictwo, jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika wraz
z oryginałem potwierdzenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w kwocie 17,00zł
IV. OPŁATY:
Za zajęcie pasa drogowego zostanie naliczona opłata zgodnie z art.40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych, po złożeniu wniosku.
Naliczona opłata płatna gotówką w kasach Biura Obsługi Interesanta, stanowiska nr 1 i 2 pracują: poniedziałek w
godz.7.45 – 18.00, od wtorku do piątku w godz.7.45 – 15.45 lub przelewem na konto Urzędu Miasta Siedlce
ING Bank Śląski S.A. 28 1050 1894 1000 0022 1545 6456
V. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Biuro Obsługi Interesanta, stanowisko nr 5 pracuje: poniedziałek w godz.7.45 – 18.00, wtorek, środa, czwartek, piątek
w godz.7.45 – 15.45
VI. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Decyzja zezwalająca na zajęcie pasa drogowego ulicy w celu umieszczenia reklamy.
VII. TERMIN ZAŁATWIENIA:
Do 30 dni
VIII. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach, za pośrednictwem Prezydenta
Miasta Siedlce w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie można składać w Biurze Obsługi
Interesanta, stanowisko nr 5.
UWAGI:

:

