
1) Wnioskodawca:                                                                  Gniew, dnia ...............................

a/ ....................................................................                          
     imię  i  nazwisku  lub  nazwa  firmy 

b/ ....................................................................                         
      adres 

c/ ....................................................................                           
      telefon  kontaktowy                                                                                                                 

                                                            

WNIOSEK  DO  ZARZĄDCY  DROGI 1/ 

o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej

2) Cel zajęcia pasa drogowego 2/:
2.1 ** prowadzenia robót w pasie drogowym,
2.2 ** umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych
          z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
2.3 ** umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami
          zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,  
2.4 ** zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione wyżej

3) Lokalizacja i powierzchnia zajętego pasa drogowego a w przypadku reklam
    powierzchnia reklamy:

3.1 Nr i nazwa drogi ...................................................................................................................... , 

3.2 Miejscowość................................................................. ,
3.3 Rodzaj elementu zajętego pasa drogowego:

3.3.1 ** jezdnie do 50% włącznie zajmowanej szerokości jezdni, zajmowana  powierzchnia ....... m2;

3.3.2 ** jezdnie powyżej 50 % zajmowanej szerokości jezdni, zajmowana powierzchnia ........ m2;

3.3.3 ** chodniki, pow. ...... m2; 3.3.4 ** pasy zieleni, pow. ......m2; 3.3.5 ** ulice o naw. gruntowej, pow......m2;

3.4 Powierzchnia łączna zajmowanego pasa drogowego ................m2 **;   powierzchnia reklamy ........... m2 **;

4) Planowany okres zajęcia pasa drogowego:
[- za okres początkowy zajęcia pasa przyjmuje się datę z protokołu przekazania]
[- za okres końcowy zajęcia uważa się dzień przywrócenia terenu do stanu pierwotnego i przekazanie go protokołem do Zarządcy drogi]

4.1 dla celu  ............................................................ od dnia ......................... do dnia.............................. ,
4.2 dla celu  ............................................................ od dnia ......................... do dnia.............................. ,
4.3 dla celu  ............................................................ od dnia ......................... do dnia.............................. ,
4.4 dla celu  ............................................................ od dnia ......................... do dnia.............................. .

5) Do wniosku należy załączyć dokumenty o których mowa w § 1, ust. 3 i 4 rozporządzenia, 
6) Do wniosku należy dołączyć dodatkowo  odpowiednie dokumenty o których mowa 
    w § 1, ust. 5 rozporządzenia, 
7) Rozpatrując niniejszy wniosek Zarządca drogi ma prawo żądać dostarczenia
    dodatkowych dokumentów o których mowa  w § 1, ust. 6 rozporządzenia, 
8) Informacje o Wykonawcy robót w pasie drogowym:

8.1 Generalny Wykonawca .............................................................................................., tel. ...............................,

8.2 Kierownik robót ........................................., tel. ....................,   8.3 Inspektor nadzoru .................................... ,

9) Załączniki (wstawić odpowiednio wg potrzeb znak X):
Plan sytuacyjny wg §1, ust.3, pkt 1 rozporządzenia,

Projekt organizacji ruchu wg §1, ust.3, pkt 2, ust.4 rozporządzenia, 

Ogólny plan orientacyjny wg §1, ust.5, pkt 1 rozporządzenia, 

Oświadczenia wg §1, ust.5, pkt 2 rozporządzenia.

Wyrażam zgodę na  na przetwarzanie przez INWEST-KOM w Gniewie Sp. z o.o. podanych przeze mnie 
danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji niniejszego wniosku - zgodnie z Ustawą 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. O Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883 z poźn. Izm)  ....................................................................  
                                                                                                                               podpis i pieczątka Wnioskodawcy
Przypisy i oznaczenia:
1/ - §1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego   
      (Dz.U. z 2004r. Nr 140, poz.1481), zwane dalej rozporządzeniem,
2/ - art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - t.j. (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)
** - właściwe zakreślić

PREZES ZARZĄDU
INWEST-KOM w Gniewie Sp. z o. o
ul. Wiślana 6, 83-140 Gniew



I N F O R M A C J A  
wniosek do zarządcy drogi o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej

Kogo dotyczy:
Osób fizycznych i prawnych, które zamierzają:

 prowadzić roboty w pasie drogowym,
 umieścić w pasie drogowym urządzenia lub 

obiekty budowlane nie związane                   
z potrzebami zarządzania drogami lub 
ruchem drogowego,

 umieścić reklamę w pasie drogowym, 
 zająć pas drogowy na prawach wyłączności 

w innych celach.

Kogo nie dotyczy:
Osób fizycznych lub prawnych które zamierzają 
prowadzić prace związane z budową, przebudową, 
remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, których są 
zarządcami.

Podstawy prawne:
 Uchwała Rady Miejskiej Nr XV/106/15 z dnia  

2 grudnia 20015 r. w sprawie zlecenia gminnej
jednostce organizacyjnej - INWEST-KOM w 
Gniewie Sp. z o. o. wykonywania niektórych 
zadań Gminy oraz upoważnienia w tym 
zakresie Prezesa Zarządu do załatwiania 
indywidualnych spraw z zakresu administracji 
publicznej (Dziennik Urzędowy Województwa 
Pomorskiego z dnia 21.12.2015 poz.4407) z 
późn.zm.,

 Uchwała Rady Miejskiej Nr XXII/197/08           
z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia 
wysokości stawek opłat za zajęcie 1m² pasa 
drogowego dla dróg, dla których zarządcą jest
spółka INWEST-KOM w Gniewie, realizująca 
zadania własne Gminy Gniew w tym zakresie 
(Dziennik Urzędowy Województwa 
Pomorskiego z dnia 22 sierpnia 2008 r.,        
Nr 94, poz.2396)

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych (t.j. Dz.U.z 2016 r. poz. 1440
z późn. zm.), zwana dalej Ustawą

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia           
1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia 
warunków udzielania zezwoleń na zajęcie 
pasa drogowego (Dz.U. z dnia 19 czerwca 
2016 r. poz. 1264)

Kto prowadzi sprawy związane z wydaniem 
zezwolenia:
Sprawy związane z uzyskaniem zezwolenia na zajęcie 
pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie 
drogowym prowadzi pracownik INWEST-KOM             
w Gniewie: 

 Tadeusz Borecki, tel. (58) 535 23 31 wew.39

Jaki jest termin załatwienia sprawy:
Do jednego miesiąca, a sprawy szczególnie 
skomplikowane do dwóch miesięcy od dnia złożenia 
wniosku

Gdzie można pobrać druk wniosku:
 INWEST-KOM w Gniewie
 Urząd Miasta i Gminy Gniew 
 www.inwest-kom.pl 
 www.bip.gniew.pl

Gdzie złożyć wypełniony wniosek:
 INWEST-KOM w Gniewie – sekretariat
 Urząd Miasta i Gminy Gniew – biuro podawcze

Jakie są opłaty związane z zezwoleniem:
Nie podlega opłacie skarbowej  

Jakie są opłaty za zajęcie i umieszczenie urządzeń 
w pasie drogowym:
Wysokość i tryb naliczania opłat określają: 

 art.40 ust. 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 13a Ustawy   
 Uchwała Rady Miejskiej Nr XXII/197/08 z dnia 

25 czerwca 2008 roku

Zwolnienia z opłat za zajęcie pasa drogowego: 
Na wniosek zainteresowanego w przypadku gdy 
zajęcie pasa wiąże się z wykonywaniem robót lub 
usytuowaniem obiektów podnoszących walory 
estetyczne,turystyczne lub poprawiających dostępność
usług gastronomicznych lub handlowych

WAŻNE: 
W przypadku zajęcia pasa drogowego bez 
stosownego zezwolenia lub z przekroczeniem 
terminu zajęcia lub o powierzchni większej niż         
w wydanym zezwoleniu, organ wymierza karę 
finansową w drodze decyzji administracyjnej,          
w formie kary pieniężnej w wysokości 
10-krotności opłaty za zajęcia  pasa drogowego.

Dane teleadresowe: 
 INWEST-KOM w Gniewie Sp. z o. o., ul. Wiślana 6, 8-140 Gniew, Sekretariat czynny:  

w poniedziałki, wtorki, czwartki 7-15, w środy 7-16, w piątki 7-14; tel. (58) 535 23 31, (58) 535 23 18
 Urząd Miasta i Gminy Gniew, Pl. Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew, Kancelaria Biuro Obsługi Interesanta czynne: 

w poniedziałki, wtorki, czwartki 7:30-15:30, w środy 7:30-17, w piątki 7:30-14; tel. (58) 535 22 55

Uwagi i informacje dodatkowe:
 W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostaje wezwany 

do ich uzupełnienia  i złożenia w Sekretariacie Spółki INWEST-KOM w Gniewie.
 We wniosku wskazane jest podanie telefonu kontaktowego.


