
Elbląg, dnia ................................................. 

……………………………………… 

......................................................                             DZD-UD.7230………………............................ 

……………………………………… 

……………………………………… 

Wnioskodawca (imię i nazwisko/ nazwa firmy) 
          Adres, nr NIP, REGON, nr telefonu*** 

WNIOSEK 
o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności 

zgodnie z art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.) 

Wnoszę o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności, zgodnie z dołączonym do 
wniosku załącznikiem graficznym (mapa sytuacyjna, 2 egz.), w celu: 

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

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

1. Lokalizacja, powierzchnia zajęcia oraz termin zajęcia pasa drogowego 

a. ulica:  Agrykola  /  Tadeusza Kościuszki,  pow. zajęcia pasa drogowego …..…………..…..… [m2] 

 od dnia  …..…………..….  do dnia   …..…………..…. 

b. ulica:  Agrykola  /  Tadeusza Kościuszki,  pow. zajęcia pasa drogowego …..…………..…..… [m2] 

 od dnia  …..…………..….  do dnia   …..…………..…. 

c. ulica:  Agrykola  /  Tadeusza Kościuszki,  pow. zajęcia pasa drogowego …..…………..…..… [m2] 

 od dnia  …..…………..….  do dnia   …..…………..…. 

2. Osobą odpowiedzialną za utrzymanie porządku i czystości wokół zajętego terenu będzie 

…...................................................................................................... tel. kontaktowy :   .................................................***          
( imię i nazwisko )                                                                                                                                                                         

3. Oświadczam, że: 

a. Wnoszę / nie wnoszę ** o natychmiastową wykonalność decyzji zgodnie z art. 108 Kodeksu 
Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) 

b. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem udostępniania stanowisk na zajęcie pasa drogowego na 
działalność handlową przy cmentarzu w ciągu ulic: Agrykola i Tadeusza Kościuszki w Elblągu oraz 
zobowiązuję się do przestrzegania postanowień w nim zawartych i przyjętych procedur. 

c. Mając świadomość odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 233 Kodeksu karnego) 
oświadczam, że jestem uprawniony/uprawniona do prowadzenia działalności handlowej.                                                                                                        

Do wniosku dołączam: 

DEPARTAMENT 
ZARZĄD DRÓG 

URZĄD MIEJSKI w ELBLĄGU 
Adres do korespondencji:  

ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg 
Siedziba Departamentu: 

ul. Czerwonego Krzyża 2, 82-300 Elbląg 
tel. + 55 239 32 96, fax 55 239 33 32 

DEPARTAMENT 
ZARZĄD DRÓG 

URZĄD MIEJSKI w ELBLĄGU 
Adres do korespondencji:  

ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg 
Siedziba Departamentu: 

ul. Czerwonego Krzyża 2, 82-300 Elbląg 
tel. + 55 239 32 04, fax 55 239 33 32 



1. Załącznik graficzny - 2 egzemplarze, w postaci planu sytuacyjno – wysokościowego w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczeniem 
proponowanej lokalizacji zajęcia pasa drogowego. Załącznik musi być podpisany przez Wnioskodawcę. W przypadku kserokopii 
zgodność załącznika z oryginałem należy potwierdzić czytelnym podpisem. 

2. Pełnomocnictwo udzielone przez Inwestora do reprezentowania go przez osobę trzecią w sprawach związanych z  uzyskaniem 
zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 w związku z częścią IV załącznika do ustawy z dnia 16 
listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.) - od złożonego dokumentu stwierdzającego 
udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17 zł.  
Zgodnie z częścią II pkt 4 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej, podlega opłacie skarbowej, w wysokości 5,00 zł 
poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu wypisu lub kopii, dokonane przez organy administracji rządowej lub 
samorządowej, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy (w przypadku złożenia odpisu /wypisu/ lub kopii pełnomocnictwa należy 
okazać jego oryginał celem poświadczenia za zgodność). Opłatę skarbową można uiścić gotówką w kasie Urzędu Miejskiego, ul. 
Łączności 1 lub bezgotówkowo na rachunek bankowy nr 56 1020 1811 0000 0902 0334 1161 – 1 egz. 

Brak wymaganych załączników będzie skutkował wezwaniem do uzupełniania wniosku. 
Prawidłowość danych umieszczonych we wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem. 

      .............................................................................................. 
                          Czytelny  podpis wnioskodawcy 

     
                  
Oświadczam, że nie wnoszę zastrzeżeń do przebiegu losowania, trybu jego przeprowadzenia oraz zgodności 
tych procedur z przyjętym regulaminem. 

............................................................................ 
                                       Czytelny podpis wnioskodawcy  

UWAGA! 
1. Wniosek o zajęcie pasa drogowego należy złożyć z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem przed planowanym terminem 

jego zajęcia. 
2. Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłaty zgodnie z Uchwałą Nr XI/305/2011 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 

2011 r. (podjętą na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych –  Dz. U. z 2021 poz. 1376 z 
późn. zm.) w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, 
utrzymaniem i ochroną dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Elbląga (Dz. Urz. Woj. Warm. – Maz. z  2020 
r. poz. 3924) 

3. Wydawana decyzja  nie podlega opłacie skarbowej - tabela część III poz. 44 pkt. 2 ppkt 8 ustawy z dnia  16 listopada 2006 r. o 
opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.). 

** Niepotrzebne skreślić 
***  Podanie numeru telefonu nie jest konieczne, lecz umożliwi kontakt w celu przekazywania przez Urząd istotnych informacji 

związanych z prowadzonym postępowaniem. Posiadają Państwo prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, jednak 
jej wycofanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
wycofaniem 


	DEPARTAMENT
	ZARZĄD DRÓG
	DEPARTAMENT
	ZARZĄD DRÓG

