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…………………….…………, dnia ……………………..……… 

 

POWIAT PŁOCKI 

> ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH < 

w PŁOCKU 

09 - 400 Płock, ul. Bielska 57a 

 

WNIOSKODAWCA: Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu gospodarczego (ew. pieczątka): 

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

Adres: ...................….......................................................................................................................................................................................................... 

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

Tel/fax: .............................................................................................................................................................................................................................. 

NIP: .................................................................................................... REGON: ........................................................................................................ 

PESEL: ………………………………………………….. 

KRS: ....................................................…………………… 

Nr ewidencji działalności gospodarczej: ...........................................…………………………….......................................................... 

W N I O S E K 

na udzielenie zgody na wjazd na drogę z ograniczeniem tonażu 

będącą w zarządzie ZDP w Płocku 

W związku z1: 

□ realizacją inwestycji budowlanej (indywidualna – domy jednorodzinnej), 

□ realizacją inwestycji budowlanej (wielorodzinnej), 

□ realizacją innej inwestycji budowlanej: .....................................................…………………………................................................ 

□ uporządkowaniem działki, 

□ prowadzeniem gospodarstwa rolniczego, 

□ prowadzeniem działalności gospodarczej, 

□ obsługą / realizacją imprezy lub uroczystości, 

□ ..……..........................................................................................................................…………….……………………………………........... 
(opisać inny powód do wjazdu samochodów ciężarowych poza znak B-5 oraz wszelkich pojazdów poza znak B-18) 

Przejazd samochodów ciężarowych / pojazdów samochodowych2  prowadzony będzie w związku z3: 

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

                                                           
1 Właściwe zaznaczyć i opisać 
2 Właściwe podkreślić 
3 Opisać szczegółowo powód wjazdu: np. „realizacji budowy domu jednorodzinnego, realizacja dwóch budynków 

wielorodzinnych, wjazd autokaru po gości weselnych, marka pojazdu/pojazdów, numer/numery rejestracyjne pojazdów, itp. 
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..............................................………………………………...........................................................................................................................…………........ 

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

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

Proszę o wyrażenie zgody na wjazd samochodu ciężarowego/samochodów 

ciężarowych / pojazdu samochodowego /pojazdów samochodowych4 o tonażu ..........…….......... (t) na dro-

gę/drogi.........................…............................... wjazd na ww. drogę/drogi ograniczony jest znakiem drogowym B-5 lub 

B-18 o dopuszczalnym tonażu: .........…….......... ton. Przejazd pojazdów odbywać się będzie drogami: 

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

od miejscowości ............……………………………...............… do miejscowości …………..……………….………………………… 
(miejsca budowy, miejsca postoju pojazdu, miejsca imprezy/uroczystości, inne – napisać jakie ) 

Ruch pojazdów od poniedziałku do piątku odbywać się będzie w godz. od ...…..….…….... do ......…...……...., 

w soboty w godz. od  ......………….... do .....…….…….... i w niedziele w godz. od ........…….….... do ........…….…..…. 

 

………………….…………………………………. 
 data i podpis osoby upoważnionej 

ODBIÓR ZEZWOLENIA (właściwe zakreślić) 

□ w siedzibie ZDP w Płocku osobiście (w przypadku osób prawnych osoba uprawniona do repre-

zentowania wnioskodawcy), 

□ za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres wskazany we wniosku, 

□ przez osobę upoważnioną pisemnie przez uprawnionego/uprawnionych do reprezentowania wnio-

skodawcy tj.: 

 

………………….…………………………………. 
 data i podpis osoby upoważnionej 

 

Do wniosku załączam5: 

□ Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczonego w pasie dro-

gowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji ar-

chitektoniczno – budowlanej, 

□ Oświadczenie o odbywającej się uroczystości lub imprezie, 

□ Fragment planu powiatu z naniesioną trasą przejazdu (wszyscy wnioskodawcy), 

□ W przypadku spółki cywilnej kserokopia umowy spółki zarejestrowanej we właściwym Urzędzie 

Skarbowym 

                                                           
4 Właściwe podkreślić 
5 Właściwe zaznaczyć 


