
Wąbrzeźno, dnia …………………………………….. 

 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 
………………………………………………………….. 
oznaczenie strony postępowania 
(imię, nazwisko, adreslub nazwa i siedziba organizatora, nr tel.)                                Starosta Wąbrzeski 
NIP, REGON, PKD…………………………………. ul. Wolności 44 

…………………………………………………………… 87-200 Wąbrzeźno 

(według Polskiej Klasyfikacji Działalności)   
 

 
WNIOSEK 

 
o wydanie zezwolenia na wykorzystanie drogi w sposób szczególny  

dotyczy dróg …………………………………………………………………………………… 

 
1. Organizator imprezy: 
 
a) imię i nazwisko lub nazwa 
............................................................................................................................................ 

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

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

b) adres lub siedziba 

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

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

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

c) telefon, fax 
..................................................................................................................................... 
 

2. Rodzaj i nazwa imprezy: 

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

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

 
3. Miejsce imprezy: 

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

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

4. Kategoria drogi: 

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

5. Termin imprezy : 

a) data imprezy .................................................................................................................. 

b) godzina rozpoczęcia imprezy................................................................................................ 

c) godzina zakończenia imprezy................................................................................................ 

 
6. Przewidywana liczba uczestników imprezy: 
 

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

7. Wykaz osób reprezentujących organizatora w sprawach zabezpieczenia trasy lub miejsca imprezy 
na terenie poszczególnych województw (imię, nazwisko, tel. kontaktowy): 

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

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

.............................................................................................................................................. 
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8. Potrzeby wprowadzenia zmian w komunikacji (wymienić jakie): 

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

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

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

9. Wykaz obiektów kubaturowych, które funkcjonować będą w czasie imprezy (np. scena, punkty handlowe, 

punkty gastronomiczne itp.): 

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

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

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

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

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – 
ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, iż: 
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Starosta Wąbrzeski . Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres 
siedziby: ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno e-mailowo: starostwo@wabrzezno.pl, telefonicznie 56 688-27-45,fax: 56 688-27-59. Do kontaktów w 
sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail 
na adres: iod@wabrzezno.pl . 
Więcej informacji możesz uzyskać na: https://www.wabrzezno.pl/5742,4-klauzula-informacyjna-wniosek-i-wydanie-zezwolenia-na-

wykorzystanie-drog-w-sposob-szczegolny 
 

 

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

/ podpis organizatora lub jego przedstawiciela/ 

 

DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ: 
 

1) szczegółowy regulamin imprezy określający w szczególności zasady zachowania uczestników imprezy istotne dla 
bezpieczeństwa ruchu drogowego; 

2) wykaz osób odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg i zabezpieczenie imprezy na terenie poszczególnych województw 
oraz w miejscach rozpoczęcia i zakończenia każdego odcinka, a także w miejscach wymagających szczegółowego 
zabezpieczenia; 

3) program imprezy ze szczegółowym opisem trasy i podaniem odległości między poszczególnymi jej odcinkami określony 
w minutach i kilometrach program przejazdu lub przejścia uczestników przez poszczególne miejscowości i granice 
województw; 

4) plan zabezpieczenia trasy lub miejsca imprezy określony w art. 65 a ust. 3 pkt 3 ustawy – Prawo 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 napraw; 

6) pisemną zgodę właściciela lasu na przeprowadzenie imprezy w razie przeprowadzenia jej na terenach leśnych; 
7) oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 65 a ust. 2 i 3 ustawy – Prawo o ruchu drogowym 
8)  kserokopia aktualnego wypisu z ewidencji działalności gospodarczej lub kserokopia aktualnego wypisu z Krajowego 

Rejestru Sądowego, a w przypadku spółki cywilnej kserokopia umowy spółki zarejestrowanej we właściwym Urzędzie 
Skarbowym wraz z wypisem z ewidencji działalności gospodarczej wszystkich wspólników. 

 

POUCZENIE: 
1) Wniosek należy złożyć co najmniej na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem imprezy ; 
2) Organizator imprezy przesyła co najmniej 30 dni przed planowanym terminem imprezy kopię wniosku wraz z 

wymaganymi dokumentami do właściwego ze względu na miejsce rozpoczęcia imprezy komendanta wojewódzkiego 
Policji 

3) Organ zarządzający ruchem może wezwać organizatora imprezy do: 
a) opracowania projektu organizacji ruchu; 
b) udzielenia dokładnych informacji dotyczących imprezy; 
c) przedstawienia dodatkowych dokumentów świadczących o spełnieniu warunków określonych w art. 65 a ust. 2 i 3 

ustawy – Prawo o ruchu drogowym; 
4) W przypadku, gdy realizacja imprezy wymaga uzyskania oddzielnego zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (np. w 

sytuacji planowanego umieszczenia obiektów handlowych) zgodnie z ustawą z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, 
stosowne zezwolenie organizator powinien uzyskać od właściwego zarządcy drogi. 
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