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                                                                                                     Głowno , dnia ……………………… 

 
 

                                                                                                                                  
Urząd  Miejski w Głownie  

ul. Młynarska 15 
95-015 Głowno 

W N I O S E K 

o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego dróg będących własnością 
lub w zarządzie Gminy Miasta Głowno w celu umieszczenia w pasie 

drogowym OBIEKTÓW BUDOWLANYCH1 niezwiązanych 
 z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego  

oraz REKLAM 
 

.....................................................................................................................................................  
(nazwa drogi lub nazwa ulicy, numer ulicy, miejscowość) 

 
Umieszczenie w pasie drogowym:  

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

(cel zajęcia - RODZAJ OBIEKTU LUB REKLAMY) 
 

INWESTOR : 

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

(pełna nazwa / nazwisko, pierwsze imię, drugie imię) 

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

 

NIP ................................................................ Telefon: ................................................................ 

 

Adres: .......................................................................................................................................... 

Wnioskodawca / Wykonawca robot* :  

 

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

(pełna nazwa / nazwisko, pierwsze imię, drugie imię) 

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

NIP ................................................................ Telefon: ................................................................ 

                                                           
1
 Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 2351  

ze zm.) 
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Adres: ......................................................................................................................................... 

o powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętej przez rzut poziomy: 

 

Cel zajęcia - RODZAJ OBIEKTU LUB REKLAMY 
Długość 

[m] 

Szerokość 
[m] 

Powierzchnia 
[m2] 

Obiekt handlowy lub usługowy    

Izolacja termiczna obiektu budowlanego w przypadku 
wykonania termomodernizacji 

   

Zadaszenia, balkony, wykusze, okapy, schody, podjazdy 
dla niepełnosprawnych 

   

Obiekt związany z selektywną zbiórką odpadów 
komunalnych 

   

Tymczasowy obiekt handlowy - stoisko    

Ogródki przed punktami gastronomicznymi    

Inne obiekty    

Reklama jednostronna /dwustronna*    

RAZEM:  

* niepotrzebne skreślić  
 

treść reklamy:............................................................................................................................. 

 
Okres umieszczenia w pasie drogowym: 
 
od dnia……………..………… do dnia ………………..……….. tj. …………….…….dzień/dni 
 
 
1. Wnioskodawca oświadcza, że: 

 poinformowany został o pobieraniu opłat za zajmowanie pasa drogowego według 
aktualnych stawek. 

 
Do niniejszego wniosku należy dołączyć Zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985r. o drogach 

publicznych (Dz. U. z 2022 poz 1693 ze zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów 
z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na 
zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016r. poz. 1264 ze zm.): 

W przypadku obiektu budowlanego: 

 Mapę do celów lokalizacyjnych w skali 1:500 z zaznaczoną lokalizacją obiektu; 

 Kserokopię decyzji zezwalającego na lokalizację obiektu w pasie drogi gminnej, 
wydanego przez Urząd Miejski w Głownie ; 

 Kserokopię prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy. 
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W przypadku reklamy: 

 Rysunek reklamy wraz z wymiarami; 

 Mapę do celów lokalizacyjnych w skali 1:500 z zaznaczoną lokalizacją reklamy; 

 Zgodę właściciela obiektu lub urządzenia, na którym umieszczona jest reklama  
  – jeśli dotyczy; 

 Kserokopię decyzji zezwalającej na lokalizację przedmiotowej reklamy (zgodnie  
  z art.  39 ust. 1 pkt. 5 i ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych) 

 Kserokopię decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, jeśli takowa jest wymagana. 
 

 
 
 
 
 

..................................................... 
(Czytelny podpis Inwestora / Wnioskodawcy) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Odbiór: 

□ osobisty; 

□ wysyłka pocztą. 
 


