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………………………………………… śary, dnia……………………………….. 
 
………………………………………… 
 
…………………………………………                                           Starostwo Powiatowe w śarach 
                                                                                                     Al. Jana Pawła II 5 
                                                                                                     68-200 śary 
 
telefon:.……………………………… 
 
                    PEŁNOMOCNIK KOMITETU WYBORCZEGO 

 (dokładny adres, nr kodu pocztowego, bezpośredni kontakt) 

 
 

WNIOSEK O UMIESZCZENIE REKLAMY – PLAKATÓW / HASEŁ W YBORCZYCH 

(WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI) 
 

Prosz ę o wydanie decyzji na zaj ęcie pasa drogowego drogi powiatowej  

w miejscowo ści: ……………………………………………………………………………………………………….……………….… 

ulica/droga nr : ………………………………………………………………………………………………………………………………  
( PEŁNA NAZWA ULICY LUB NUMER DROGI I JEJ CIĄG – JEDEN WNIOSEK MOśE DOTYCZYĆ TYLKO JEDNEJ ULICY LUB DROGI ) 

w celu umieszczenia:   plakatów  / tablic  / banerów */  wyborczych w związku z prowadzoną 

kampanią wyborczą na rzecz kandydata  /  listy kandydatów* – na: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
( WPISAĆ NAZWĘ WYBORÓW DO KTÓRYCH STARTUJE KANDYDAT / KANDYDACI ) 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
( IMIĘ I NAZWISKO KANDYDATA  /  NAZWA KOMITETU WYBORCZEGO LISTY KANDYDATÓW ) 

Wymiary  plakatu / tablicy / baneru wyborczego:  pole powierzchni - ……………………….…………… m2, 

Plakat / tablica / baner będzie:  jednostronny / obustronny* 

 

Ilość sztuk  do umieszczenia ww. pasie drogowym:                       - …………………………………..   

Treść plakatu / tablicy / baneru wyborczego: ………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

PŁATNIK : ……………………………………………………..…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(  PEŁNA NAZWA KOMITETU WYBORCZEGO KANDYDATA, DOKŁADNY ADRES SIEDZIBY, NUMER NIP* / REGON*  

KTÓRY ODPOWIEDZIALNY JEST ZA UREGULOWANIE OPŁATY Z TYTUŁU ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO WYNIKAJĄCEGO Z NINIEJSZEGO WNIOSKU  ) 
         

Wnioskowany termin zaj ęcia pasa drogowego : 

od dnia:          do dnia:         

 
*/niepotrzebne skreślić. 
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Jednocze śnie oświadczam, Ŝe: 
1. Zapoznałem się z treścią art. 40 ust. 12 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach  

publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 ze zm.), tj. za zajęcia pasa drogowego: bez 
zezwolenia zarządcy drogi; z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu 
zarządcy drogi; o powierzchni większej niŜ określona w zezwoleniu zarządcy drogi –  
zarządca drogi wymierzy, w drodze decyzji administracyjnej, karę pienięŜną w wysokości  
10-krotnej opłaty ustalonej w zezwoleniu, a osobą / podmiotem, zobowiązanym do  
uregulowania opłaty wynikającej z nałoŜonej kary będzie „Płatnik” wskazany we wniosku. 

2. W przypadku podania we wniosku błędnych danych co do powierzchni, ilości czy miejsca 
umieszczania plakatów / tablic / banerów wyborczych, ponoszę pełną odpowiedzialność 
materialną za konsekwencje wynikłe z takiego oświadczenia. 

3. Plakaty / tablice / banery wyborcze, o których mowa we wniosku, zostaną umieszczone  
w pasie drogowym, dopiero po uzyskaniu zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa 
drogowego. 

4. Plakaty / tablice / banery wyborcze, o których mowa we wniosku, zostaną umieszczone  
w pasie drogowym, w sposób niestwarzający zagroŜenia bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, w tym nie będą imitować znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego oraz nie będą umieszczane na konstrukcjach wsporczych znaków drogowych  
i urządzeń BRD.  

5. Zajmujący pas drogowy jest obowiązany dbać o naleŜyty stan umieszczonych plakatów / 
tablic / banerów wyborczych i przywrócić pas drogowy do poprzedniego stanu uŜyteczności  
w terminie określonym w zezwoleniu zarządcy drogi.  

6. Przyjmuję do wiadomości, Ŝe w przypadku nie usunięcia plakatów / tablic / banerów 
wyborczych oraz urządzeń ogłoszeniowych w terminach określonych w pkt. 5, Starosta 
śarski zleci ich usunięcie na koszt obowiązanych do ich usunięcia lub dokona zgłoszenia 
na Policję. 

 
 
Pouczenie: 

1. ZłoŜony do rozpatrzenia wniosek o umieszczenie reklamy – plakatów / haseł wyborczych,  
z pustymi miejscami do wypełnienia lub podaniem nie pełnych – wymaganych wnioskiem –  
danych, informacji, spowoduje Ŝe wniosek będzie pozostawiony bez rozpatrzenia ,  
do czasu uzupełnienia braków. 

2. W przypadku składania ww. wniosku przez Pełnomocnika, do wniosku naleŜy dołączyć: 
pełnomocnictwo lub jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem oraz dowód 
wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł.  

 
 
 
 
 
 
 

                             

           ( CZYTELNY PODPIS SKŁADAJĄCEGO WNIOSEK ) 
 
 


