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Zarząd Dróg Miejskich
w Gliwicach

ul. Płowiecka 31
44-121 Gliwice

NIP: 631-244-02-61
REGON: 240009251

tel. (32) 300-86-00
fax (32) 300-86-99

www.zdm.gliwice.pl

Wniosek 4c
Imprezy na drogach
Wniosek o wydanie zezwolenia na wykorzystanie drogi w sposób szczególny 
(m.in. zawody sportowe, rajdy, wyścigi, przewóz osób kolejką turystyczną i inne imprezy).

Zwracam się z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wykorzystanie drogi w sposób 

szczególny w celu przeprowadzenia imprezy  

w pasie drogi publicznej (dróg publicznych) ul. 

 (Imię i nazwisko, adres, telefon)

2.

 (Imię i nazwisko, adres, telefon)
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Informacje kontaktowe: 
Referat Inżynierii ruchu drogowego
pokój nr 204, 206 II PIĘTRO – STREFA NIEBIESKA 
tel. (32) 300-86-72, (32) 300-86-73 (32) 300-86-68

i 

dnia ¯ ¯

 (NIP / PESEL)  (telefon kontaktowy)

pole do dyspozycji
ZDM

15.v3

 (wnioskodawca:        organizator /         pełnomocnik*), (adres)

Osoby reprezentujące organizatora w sprawach zabezpieczenia imprezy i prawidłowego jej 

przebiegu:

1.

Przewidywana liczba uczestników imprezy: 

w terminie w godzinach

Przy
kła

d



Załączniki do wniosku:

1. Szczegółowy regulamin imprezy określający w szczególności zasady zachowania uczestników imprezy istotne dla
bezpieczeństwa ruchu drogowego.

2. Wykaz osób odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg imprezy i zabezpieczenie imprezy na terenie poszczególnych
województw oraz w miejscach rozpoczęcia i zakończenia każdego odcinka, a także w miejscach wymagających szczegól-
nego zabezpieczenia.

3. Program imprezy ze szczegółowym opisem trasy z podaniem odległości pomiędzy poszczególnymi jej odcinkami.
4. Plan zabezpieczenia trasy lub miejsca określony w art. 65a ust. 3 pkt. 3 Prawa o ruchu drogowym.
5.Zobowiązanie organizatora do przywrócenia do poprzedniego stanu pasa drogowego na trasie przejazdu, przejścia

lub miejsca pobytu uczestników imprezy, a w przypadku uszkodzenia pasa drogowego lub urządzeń drogowych będącego
następstwem imprezy do ich bezzwłocznego naprawienia lub pokrycia kosztów tych napraw.

6. Zatwierdzony projekt czasowej organizacji w 2 egz. (jeżeli jest wymagany przez ZDM).

Prawidłowość danych na wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem:

* niepotrzebne skreślić
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7. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 48 zł (zwolnione od opłaty skarbowej są m.in. jednostki budżetowe,
jednostki samorządu terytorialnego, a także organizacje pożytku publicznego, jeżeli organizacje te składają wniosek o
wydanie zezwolenia w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie).

  (czytelny podpis i pieczęć wnioskodawcy) 

Odbiór osobisty decyzji:         tak /          nie*

Przy
kła

d
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