
Dane wnioskodawcy :                                       Szczecin, dnia _ _ - _ _ - _ _ _ _ 
 

Nazwisko (nazwa firmy)…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Imiona…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

PESEL / NIP   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres (siedziba firmy)  …………………………………………………………………………………………………………………………… 
Telefon ........................................................... e-mail ............................................@.......................................... 
Adres dla korespondencji ………………………………………………………………………………………….................................. 

 
                             ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO W SZCZECINIE 

ul. Klonowica 5  71-241 Szczecin 
tel. 091-48-00-444, fax. 091- 439-30-03 
email: zditm@zditm.szczecin.pl     

 
W N I O S E K    

o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu ustawienia 
       pojemnika: worek*/ kontener na odpady budowlane *   (* niepotrzebne skreślić) 

                        
1. Szczegółowy opis odcinka planowanego zajęcia: 

................................................................................................................................... działka dr  ......... obręb ............. 
                                                                                 (nazwa ulicy, numer posesji) 

2. Wymiary, powierzchnia i rodzaj zajętych elementów pasa drogowego: 

jezdnia:        szer.: .............  m  x   dł.: .............. m   =   pow.: ............. m2,        nawierzchnia: ................................ 

chodnik:       szer.: ............. m  x   dł.: .............. m   =   pow.: .............  m2,        nawierzchnia: ................................ 

…………..:      szer.: .............. m  x   dł.: .............. m   =   pow.: ............. m2,        nawierzchnia: ................................ 

(wymiary kontenera należy podać w rzucie poziomym) 
 

3. Termin zajęcia pasa drogowego: 

od dnia: _ _ - _ _ - _ _ _ _ do dnia: _ _ - _ _ - _ _ _ _    ilość dni: _ _ _ 

4. Dane właściciela pojemnika: 

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

Jednocześnie wnoszę o naliczenie należnej opłaty za zajęcie pasa drogowego. 

Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki: 
1. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej 

powierzchni zajęcia pasa drogowego ( długość i szerokość pojemnika oraz szerokość zajmowanego elementu pasa 
drogowego). 

2. Jeżeli zajęcie wpływa na ruch drogowy, ogranicza widoczność na drodze lub powoduje zmiany w istniejącej organizacji 
ruchu pojazdów lub pieszych - zatwierdzony projekt organizacji ruchu.  

3. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej. 

4. Pełnomocnictwo dla osób uprawnionych do reprezentacji wnioskodawcy  - pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej 
w wysokości 17,00 zł, za urzędowe potwierdzenie  zgodności  kopii udzielonego pełnomocnictwa z oryginałem należy 
wnieść dodatkowo opłatę w wysokości 5,00 zł za każdą stronę. Wpłaty dokonuje się na rachunek bankowy nr 20 1020 
4795 0000 9302 0277 9429. Dowód wniesienia opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku. 

5.   W przypadku Inwestora będącego Wspólnotą Mieszkaniową: Odpis Uchwały Wspólnoty (kserokopia) określającej osobę 
lub osoby fizyczne zdolne do reprezentowania danej wspólnoty. 

 
 

 
 

                                                                                                   ……………………………………………………………………………… 
podpis wnioskodawcy lub osób uprawnionych do 

reprezentacji wnioskodawcy 
Informacja: 

1. Zgodnie z art. 40 ust 12 ustawy o drogach publicznych za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi,                                  
z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi, wydanym w formie decyzji administracyjnej lub                
o powierzchni większej niż określona w w/w zezwoleniu - zarządca drogi wymierza w drodze decyzji administracyjnej karę 
pieniężną w wysokości dziesięciokrotności opłaty należnej za zajęcie pasa drogowego. 

2. Zgodnie z art. 41 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego „W toku postępowania Inwestor oraz ich przedstawiciele                   
i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu”, oraz zgodnie                    
z art. 41 § 2 kodeksu postępowania administracyjnego: „W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma 
pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny”.    

3. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej ZDiTM pod adresem: 
www.zditm.szczecin.pl/zditm/ochrona-danych-osobowych  

IG 


