
 

Poznań, dnia ..................................... 

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu 

ul. Zielona 8, 61-851 Poznań 
 

WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 

Inwestor:      Pełnomocnik: 

 

............................................................   ............................................................   
    (nazwa firmy, imię, nazwisko)                   (imię, nazwisko) 

 

............................................................   ............................................................ 
               (adres) (adres) 

 

............................................................   ............................................................ 

     

Tel: ....................................................   Tel: .....................................................   

 

NIP :  ................................................. 
(osoby prawne) 

 

PESEL: .............................................. 
(osoby fizyczne) 

 

WNIOSEK 

O WYDANIE ZEZWOLENIA NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO W CELU 

UMIESZCZENIA OBIEKTU HANDLOWEGO, USŁUGOWEGO LUB NA PRAWACH 

WYŁĄCZNOŚCI: 

 

Droga nr …….….. P, ul. ………..….…..., miejscowość ……….……………, gm.........…..…..… 

 

1. Rodzaj zajęcia pasa drogowego: 

a) obiekt handlowy lub usługowy będący obiektem budowlanym * 

Nr uzgodnienia – decyzja ZDP…………………………………………………………… 

Nr pozwolenia na budowę ……………………………………………………….………. 

b) na prawach wyłączności: punkty handlowe nie będące obiektami budowlanymi, stragany, 

ogródki gastronomiczne itp.* 

*właściwe podkreślić 

 

2. Wymiary i powierzchnia zajęcia pasa drogowego: dł. ...........m, szer. …….....m, pow. .............m
2
 

 

3. Okres zajęcia pasa drogowego planuje się: 

 

Od dnia .............................................. do  dnia .............................................. 
               (dzień, miesiąc, rok)                         (dzień, miesiąc, rok) 

 

4. Osoba odpowiedzialna za zajęcie pasa: 

 

…………………………………………………………………… tel. ……………………………....... 
(imię, nazwisko)

 

 

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

 

 

 

                

 

 



 

 

 

 

 

 

Do wniosku dołącza się: 

 

1. Mapę zasadniczą w skali 1: 1000 lub 1: 500 z zaznaczonymi granicami pasa drogowego  

i podanymi wymiarami planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego (t.j. Dz.U. nr 140, 

poz.1481, §1) 

2. Pełnomocnictwo w oryginale lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem zgodnie 

 z art.76a §2 kodeksu postępowania administracyjnego (t.j.  Dz.U. 2015 r. poz. 460 ze zm.) wraz 

z opłatą skarbową w wysokości 17 zł (z opłaty skarbowej zwolnieni są małżonkowie, wstępni, 

zstępni lub rodzeństwo) – w przypadku, gdy w sprawie występuje pełnomocnik. 

 

UWAGA! 

Za umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami 

zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz na prawach wyłączności pobiera się 

opłaty zgodnie z uchwałą nr XXIX/280/IV/2013 Rady Powiatu w Poznaniu z 27.06.2013r. w 

wysokości: 

a) za 1m
2
 rzutu poziomego obiektu handlowego lub usługowego:   0,50 zł/1 dzień, 

b) za 1m
2
 pasa drogowego np.: punkty handlowe nie będące obiektami budowlanymi, 

stragany, ogródki gastronomiczne itp.:   1,00 zł/1 dzień. 

                                     

 

 

                                                             

 

 

 

                                                              …………………………………………….. 
                                                                                                            (podpis i pieczątka osoby upoważnionej) 


