
Gdynia, dnia ………………………………………………………. 

 odpowiednie wypełnić lub zaznaczyć  

     

..........................................................................................................................  
(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 w Gdyni, w ciągu ulicy: 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(nazwa ulicy, nr budynku, nr działki, obręb – inne określenie lokalizacji) 

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

 

w celu prowadzenia robót: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(dokładne określenie rodzaju wykonywanych robót) 

 

Wykonawca robót: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Kierownik robót (osoba odpowiedzialna za utrzymanie bezpieczeństwa ruchu, w tym oznakowanie obszaru 
robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu lub inny sposób zabezpieczenia robót, 
określony w zezwoleniu na zajęcie pasa drogowego): 
 
………………………………………………………............................................................................................................................................................................. 

(imię, nazwisko, nr tel. podpis) 
 
 
 

ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO 
 

1. Opłaty za zajęcie pasa drogowego ponosi: Inwestor/wykonawca* 
 

2. Powierzchnia zajęcia: (obejmuje cały plac budowy tj. miejsce wykopu, odkładu urobku, składowania 

materiałów, powierzchnię zajętą przez sprzęt, barakowozy, kontenery i.t.p.) 
 
 
 

A. 
*  

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

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

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

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

 

B.  
*
 Zgodnie z harmonogramem (w załączeniu). 

 
 
 

potwierdzenie przyjęcia wniosku 

 

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni 

81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24 

Znak sprawy:  

UKP. 



 

 

3. Termin zajęcia pasa drogowego: 
 

A. 
*  

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

B. 
*
 Zgodnie z harmonogramem (w załączeniu). 

 

4. Do niniejszego wniosku załączam: 
 decyzja na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym nr(wpisać poniżej)/nie wydano* 

(w przypadku wydania decyzji i umieszczania w pasie drogowym urządzenia niezwiązanego z 
infrastrukturą drogową, należy wypełnić załącznik nr 1 do niniejszego wniosku pn. 
„Urządzenia umieszczane w pasie drogowym”) 

nr decyzji:………………………………………………………………………………………………………. 

 pozwolenie na budowę nr, albo zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych z dnia: 

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

 uzgodnienie Zarządu Dróg i Zieleni nr: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 zgoda na czasowe zajęcie gruntu na cele budowlane nr: ………………………………………………………………………………….…. 

 plan orientacyjny w skali 1:25000 albo 1:10000 

 projekt tymczasowej organizacji ruchu w skali 1:1000 albo 1:500 

 

 

 

Uwaga! 

 wszelkie kwestie dotyczące zajęcia pasa drogowego, tj. przyjmowanie wniosków, wydawanie 
zezwoleń oraz naliczanie związanych z tym opłat reguluje Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o 
drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2015 r. poz. 460 z późn. zm.) w z związku z § 1 i § 2 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków 
udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. 2004 r. poz. 1481 z późn. zm.), Uchwały 
Nr XXIII/482/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 września 2012r. w sprawie ustalenia wysokości 
stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na terenie miasta Gdyni, których 
zarządcą jest prezydent Miasta Gdyni (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 
25.10.2012r. poz. 3343) oraz art. 104 i art. 108 Kodeksu postępowania administracyjnego; 

 zgoda albo odmowa na zajęcie pasa drogowego, wydana zostanie pisemnie, w formie decyzji, w 
terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku; 

 wszelkie warunki związane z zajęciem pasa drogowego, sposobem prowadzenia robót, 
odtworzeniem nawierzchni i wysokością związanych z tym opłat, zawarte zostaną w wydanej 
decyzji. 

 
 
 

Informuję, że przyjmuję do wiadomości uwagi ZDiZ w Gdyni zawarte w formularzu i 
potwierdzam własnoręcznym podpisem zgodność ze stanem faktycznym, wpisanych w nim danych. 
 

 

 

 
 

 

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


