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Godziny urzędowania 
Poniedziałek: 9.00 – 17.00; Wtorek – Piątek: 7.00 – 15.00 

 
 
 

 
ZEZWOLENIE NA UMIESZCZENIE REKLAMY W PASIE DROGOWYM  

 
 
 
Wymagane dokumenty:  Wypełniony formularz wniosku wg załączonego wzoru. 

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty: 

1. Mapa  w skali 1:500 lub 1:1000 z naniesioną lokalizacją reklamy, z zaznaczonymi 
granicami działki drogowej.  

2. Projekt graficzny reklamy z wymiarami, kolorystyką i treścią. 
3. Jeśli reklama mocowana będzie do obiektu (np. słupa energetycznego, budynku, 

ogrodzenia) – zgodę właściciela obiektu. 
4. Pełnomocnictwo (jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie w postępowaniu 

przez pełnomocnika) z potwierdzeniem dokonania opłaty skarbowej w wysokości 
17,00 zł. 

5. Ponadto możliwe jest wymaganie innych dokumentów jeżeli mogą przyczynić się 
do dokładnego ustalenia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy. 

 
 
 

 
 
Odpowiedzialny Referat: Urząd Miejski w Mosinie,  

Referat Mienia Komunalnego 
pl. 20 Października 1,  
piętro, pok. 120, tel. 618 109 533 lub 526 

     
 
 
Opłaty: Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego są zwolnione z opłaty skarbowej. 

Ustala się następujące stawki opłat dziennych za zajęcie pasa drogowego w celu 
umieszczania obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania 
drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam 

1. Za 1m2 rzutu poziomego obiektu handlowego lub usługowego 0,40zł  
2. Za 1m2 powierzchni reklamy 1,50 zł  
 

Opłatę za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy ustala się jak iloczyn 
metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy 
obiektu budowlanego albo powierzchni reklamy, liczby dni zajmowania pasa 
drogowego i stawki opłaty za zajęcie 1m2 
 
 

 
Termin i sposób załatwienia: Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego należy złożyć 

co najmniej 30 dni przed planowanym zajęciem pasa drogowego. 
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Podstawa prawna: Art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r.  
1440)  

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia 
warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 140  
poz. 1481) 

Uchwała Nr XXXI/250/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 września 2004 r.  
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych  
na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 
drogowego (Dz. Urz. Wojew. Wlkp. Nr 154, poz. 3272) 

 
 
Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu  

za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie należy złożyć  
w sekretariacie lub Biurze Obsługi Interesantów. Odwołanie wnosi się w terminie  
14 dni od doręczenia decyzji stronie. 

 
 
Inne informacje:  

Lokalizacja reklamy dopuszczalna jest wyłącznie w miejscach nie powodujących 
zakłócenia, w szczególności: ruchu pieszego, wjazdu lub wyjazdu, ładu 
przestrzennego.   
 

Reklamy nie mogą posiadać kształtów i kolorów tła znaków drogowych. 
 

W przypadku lokalizacji reklamy na terenie objętym Miejscowym Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego, musi być zgodna z zapisami MPZP 
dotyczącymi lokalizacji reklam 
 
Reklamą jest tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe w rozumieniu art. 2 pkt. 
16b i 16c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.), a także każdy inny nośnik 
informacji wizualnej wraz z jej elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, 
niebędący znakiem drogowym o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie 
art. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. 
poz. 1137 z późn. zm).  

 
 
 

 


