POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
w Nowym Targu

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA POWIATU NOWOTARSKIEGO

Dział Inwestycji i Uzgodnień
(oznaczenia na pismach PZD.IU…)
5. Uzgodnienie lokalizacji reklamy przy drodze powiatowej, zajmowanie pasa drogowego
poprzez umieszczenie w nim reklamy.
kogo dotyczy
Osoby mające zamiar umieścić reklamę przy drodze lub w pasie drogowym.
wymagane dokumenty
1. Wniosek do Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu o uzgodnienie lokalizacji reklamy przy
drodze (wniosek 5.1.).
załączniki:
- mapa syt. – wys. w skali 1:500 lub 1:1000 lub ewidencyjna z naniesioną lokalizacją reklamy oraz podaną
odległością do krawędzi jezdni lub chodnika.,
- wzór graficzny reklamy z jej wymiarami.

2. Wniosek do Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa
drogowego poprzez umieszczenie w nim reklamy (wniosek 5.2.).
załączniki:
- mapa syt. – wys. w skali 1:500 lub 1:1000 lub ewidencyjna z naniesioną lokalizacją reklamy oraz podaną
odległością do krawędzi jezdni lub chodnika.,
- wzór graficzny reklamy z jej wymiarami.

3. W przypadku konieczności zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia robót związanych
z umieszczeniem obiektu budowlanego – wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na czas
budowy, wraz z załącznikami (opis w punkcie 4, wniosek 4.4)



opłata skarbowa płatna na konto Urzędu Miasta Nowy Targ lub kasie UM, Nowy Targ ul. Krzywa 1, lub
kasie Starostwa Powiatowego, Nowy Targ, ul. Harcerska 1).
w przypadku wystąpienia w imieniu inwestora osób trzecich wymagane jest dołączenie pełnomocnictwa z
dowodem zapłaty opłaty skarbowej w wysokości - 17 zł. Od obowiązku jej uiszczania zwolnione są m.in.
jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, małżonkowie, wstępni, zstępni lub rodzeństwo
wnioskodawcy.

druki do pobrania
5.1. wniosek o uzgodnienie lokalizacji reklamy przy drodze powiatowej
5.2. wniosek o zezwolenie na umieszczenie reklamy w pasie drogowym
4.4. wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na czas budowy, remontu budynku.
opłaty
1. za zajęcia pasa drogowego - Według stawek określonych w uchwale nr 131/XIX/2004 Rady Powiatu
Nowotarskiego z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego dróg powiatowych (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 209, poz. 2346).
2. od złożonego pełnomocnictwa – opłata skarbowa w wysokości 17 zł., jeżeli nie podlega zwolnieniu.
osoba odpowiedzialna
Piotr Maciasz
Nr telefonu: (018) 2662888 wewn. 41
podstawa prawna
- art. 19 ust. 2 pkt 3 oraz art. 39, 40, 43 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2007 roku, Nr 19, poz. 115 z późn. zm.),
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 roku w sprawie określenia warunków udzielania
zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481),
- uchwała nr 131/XIX/2004 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia
wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych (Dziennik Urzędowy Województwa
Małopolskiego Nr 209, poz. 2346),
- uchwała nr 261/VI/2007 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 21 czerwca 2007 roku, upoważniająca
Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach określonych
w ustawie o drogach publicznych i przepisach wykonawczych do tej ustawy,
- art. 104 kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071
z późn. zm.).
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