
*
   - odpowiednie wypełnić albo zaznaczyć 

Odwrócić! 

Gdynia, dnia…………………………………….. 

................................................... ...................................................... 
(WNIOSKODAWCA/INWESTOR) 

 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

(oznaczenie strony postępowania – imię, nazwisko, adres, nr tel.) 
 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

NIP, REGON ………………………………………………………………………………………………….. 
 
PESEL ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
PEŁNOMOCNIK: ……………………………………………………………………………………………….. 

(imię, nazwisko, adres, PESEL, nr tel.) 
 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 

WNIOSEK 
o wydanie: zezwolenia/kontynuacji zezwolenia nr …………………………………………………………………………………………* 

na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności, w ciągu ulicy: 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………., w Gdyni, 
(nazwa ulicy, nr budynku – inne określenie lokalizacji) 

 
w związku z ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

1. Powierzchnia zajęcia: 
 

A. 
*
 

jezdnia:  – długość ………………………………………… szerokość ………………………………………… 

chodnik:  – długość ………………………………………… szerokość ………………………………………… 

pobocze:  – długość ………………………………………… szerokość ………………………………………… 

inne:   – długość ………………………………………… szerokość ………………………………………… 

 

B.  
*
 Zgodnie z harmonogramem (w załączeniu). 

 

2. Termin zajęcia pasa drogowego: 
 

A. 
*
 

od dnia: …………………………………………,     do dnia: ………………………………………… 

 

B. 
*
 Zgodnie z harmonogramem (w załączeniu). 

 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
(data i czytelny podpis wnioskodawcy/pełnomocnika) 

potwierdzenie przyjęcia wniosku 

Znak sprawy:  

UKP. 

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni 
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24 



 

Do wniosku należy dołączyć: 
 
1. Plan sytuacyjny (skala 1:1000 lub 1:500), z zaznaczonym miejscem zajęcia pasa drogowego i sposobem jego 

zabezpieczenia. 
2. W przypadkach szczególnych – projekt tymczasowej organizacji ruchu (jeżeli sposób zajęcia pasa drogowego spowoduje 

konieczność wprowadzenia zmian w jego organizacji). 
3. W przypadku ustanowienia pełnomocnika – pełnomocnictwo inwestora. 
 

 
UWAGI!  
 
1. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 01.06.2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na 

zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004r. poz. 1481), zajmujący pas drogowy, zobowiązany jest złożyć wniosek do zarządcy 
drogi przed planowanym zajęciem. 

2. Zajęcie pasa drogowego może nastąpić, wyłącznie po uprzednim odbiorze w Zarządzie Dróg i Zieleni w Gdyni, pisemnego 
zezwolenia na jego zajęcie. 

3. Za zajecie pasa drogowego na prawach wyłączności pobiera się opłatę, zgodnie z ustawą z dnia 21.03.1985r. o drogach 
publicznych (Dz.U. tekst jednolity z 2015r. poz. 460 z późn. zm.), ustaloną jako iloczyn metrów kwadratowych zajętej 
powierzchni pasa drogowego, stawki opłaty za zajęcie 1m

2
 pasa drogowego oraz liczby dni jego zajmowania. 

4. Rozpatrzenie wniosku nastąpi na warunkach określonych ww. Rozporządzeniem. 
 
 
 
 
 
 
 

Z powyższym zapoznałem/am się                  ……………………………………………………………………………………………………………………… 

(data i czytelny podpis wnioskodawcy/pełnomocnika) 

 


