Gdańsk, dnia ……………………
………………………………………………………………………
W N I O S K O D A W C A (I N W E S T O R)

…………………..…………………………………………………
………………………………………………………………………
oznaczenie strony postępowania (imię, nazwisko, adres lub nazwa
i siedziba inwestora), nr tel.

NIP, REGON………..…………………………………………….

Potwierdzenie przyjęcia wniosku

……………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
………………………….………………………………………….
PESEL

oznaczenie pełnomocnika (imię, nazwisko, adres), nr tel.

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
za pośrednictwem

Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku
ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk

WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektu handlowo - usługowego
w ciągu ulicy: ……………………………………………………………………………………………………………… w Gdańsku.
(nazwa ulicy, nr budynku lub inne określenie lokalizacji)

nr działki, obręb ……………………………………………………………………………………………………………………………...
1. Powierzchnia zajęcia pasa drogowego:

Długość ………….……… m Szerokość …………………….. m Powierzchnia ……………………… m²
2. Rodzaj obiektu: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. Rodzaj działalności prowadzonej w obiekcie:
…………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………….
(np. branża kioskarska, spożywcza, odzieżowa, kwiaciarnia, gastronomia)

4. Okres zajęcia pasa drogowego:

od dnia ………………………………. do dnia……………………………….. ilość dni .……………………………………..
5. Do wniosku należy załączyć:
a) szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1.000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów
planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego,
b) decyzję zezwalającą na lokalizację obiektu Działu Uzgodnień ZDiZ w Gdańsku,
c) uzgodnienie Działu Estetyzacji ZDiZ w Gdańsku,
d) oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub o
zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno –
budowlanej(wg załącznika nr 1 do wniosku) jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 07.07.1994 r.
Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) oraz dodatkowo kserokopię tego
pozwolenia/zgłoszenia,
e) w przypadku ustanowienia pełnomocnika – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa
inwestora, udzielonego osobie fizycznej posiadającej zdolność do czynności prawnych, do załatwiania
spraw formalno – prawnych w zakresie prowadzenia przed zarządcą drogi procedury związanej z zajęciem
pasa drogowego oraz opłata skarbowa w wysokości 17 zł od dokumentu stwierdzającego ustanowienie
pełnomocnika,
5. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 01.06.2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa
drogowego (Dz. U. Nr 140 poz. 1481 z późn. zm.), zajmujący pas drogowy zobowiązany jest złożyć wniosek do zarządcy drogi przed
planowanym zajęciem.
6. Zajęcie pasa drogowego może nastąpić po uprzednim odbiorze w Zarządzie Dróg i Zieleni w Gdańsku ul. Partyzantów 36, decyzji zezwalającej
na zajęcie pasa drogowego.
7. Za zajęcie pasa drogowego przez obiekt handlowo - usługowego pobiera się opłatę, zgodnie z ustawą z dnia 21.03.1985 r. o drogach
publicznych (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 460 z późn. zm.) ustaloną jako iloczyn metrów kwadratowych rzutu poziomego obiektu, stawki opłaty oraz
liczby dni zajęcia pasa drogowego.
8. Rozpatrzenie wniosku nastąpi na warunkach określonych ww. rozporządzeniem (niniejsze rozp. dotyczy dróg publicznych).

………………………………………………………………………………………………………………………
czytelny podpis i pieczątka imienna wnioskodawcy (inwestora) lub pełnomocnika

