
Gdańsk, dnia  …………………… 
……………………………………………………………………… 
W N I O S K O D A W C A  

…………………..………………………………………………… 
 

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

NIP, REGON………..……………………………………………. 
PESEL …………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
………………………….…………………………………………. 
oznaczenie pełnomocnika (imię, nazwisko, adres), nr tel. 

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA 
         za pośrednictwem 

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

W N I O S E K  
 

o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy wyborczej  
 

w ciągu ulicy:  ………………………………………………………………………………………………………………………………..   
(nazwa ulicy,  nr budynku lub inne określenie lokalizacji) 

 

……………………….……………………………………………………………………………………………………………… w Gdańsku. 
 

1. Wymiary reklamy wyborczej: 
 

Długość ………….……… m   Szerokość …………………….. m  Powierzchnia ……………………… m² 
 
2. Reklama wyborcza: jednostronna/dwustronna* (*niepotrzebne skreślić)   

                                                                                  
3. Okres zajęcia pasa drogowego: 
 
 

 od dnia ………………………………. do dnia………………………………..  ilość dni .…………………………………….. 

 
4. Osoba wyznaczona (odpowiedzialna) do usunięcia reklamy wyborczej: 
 
……………………………………………………………………                             ……………………………………………. 
                    (imię i nazwisko)                                                                                                  (nr telefonu) 

 
………………………………………………………………….. 
                        (adres zamieszkania) 
 

5. Do wniosku należy załączyć: 
a) Mapę, szkic sytuacyjny , opis lub załącznik z zaznaczoną lokalizacją szczegółową reklamy wyborczej, 
b) W wypadku umieszczenia reklam wyborczych na zlokalizowanych w pasie drogowym urządzeniach 

energetycznych, telekomunikacyjnych i innych wnioskodawca winien legitymować się zgodą właściciela lub 
zarządcy nieruchomości – zabrania się umieszczania reklam wyborczych na drzewach oraz słupach 
trakcyjnych i oświetleniowych. 

 
6. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 01.06.2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa 
drogowego (Dz. U. 2016r. poz. 1264), zajmujący pas drogowy zobowiązany jest złożyć wniosek do zarządcy drogi przed planowanym zajęciem. 
7. Reklama wyborcza musi być zgodna z ustaleniami określonymi w Uchwale nr XLVIII/1465/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 22 lutego 2018 r. 
(tzw. Uchwale Krajobrazowej Gdańska). 
8. Za zajęcie pasa drogowego przez plakaty/hasła wyborcze pobiera się opłatę, zgodnie z ustawą z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.) ustaloną jako iloczyn powierzchni plakatu/hasła wyborczego, stawki opłaty oraz liczby 
dni zajęcia pasa drogowego. 
9. Rozpatrzenie wniosku nastąpi na warunkach określonych ww. rozporządzeniem (niniejsze rozp. dotyczy dróg publicznych). 

 
 

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

czytelny podpis i pieczątka imienna wnioskodawcy  lub pełnomocnika 

 

 

 

 
Potwierdzenie przyjęcia wniosku 


