
Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzią w Wejherowie

informuje, iż w związku z zaistniałą sytuacją (COVID-19) ulega zmianie procedura w

zakresie prowadzenia robót w pasie drogowym dróg powiatowych w powiecie puckim i

powiecie wejherowskim.

Wniosek  o  zajęcie  pasa  drogowego  wraz  z  niezbędnymi  załącznikami  powinien  być
wysłany najpóźniej na 14 dni przed planowanym zajęciem pasa drogowego na adresy e-
mail:

1. sekretariat@zarzaddrogowy.pl   oraz do wiadomości:
2. anna.hadas@zarzaddrogowy.pl   -  jeżeli zajęcie pasa dotyczy dróg na terenie

Powiatu Wejherowskiego;
3. magdalena.zaworska@zarzaddrogowy.pl   -  jeżeli zajęcie pasa dotyczy dróg na

terenie Powiatu Puckiego.

We  wniosku  należy  wpisać  numer  telefonu oraz adres  e-mail kierownika  robót  do
którego zostanie wysłana decyzja zezwalająca na prowadzenie robót w pasie drogowym
(należy mailowo potwierdzić odebranie decyzji). 

Oryginały wydanych decyzji raz w tygodniu będą wysyłane pocztą.

W dniu rozpoczęcia robót w pasie drogowym oraz w trakcie prowadzenia robót należy
wykonać  dokumentację  fotograficzną  (szczególnie  dotyczy  to  robót  ulegających
zakryciu) odcinka pasa drogowego, na którym mają być wykonywane roboty wraz z
oznakowaniem zgodnie z załączonym do wniosku uzgodnionym projektem tymczasowej
organizacji ruchu drogowego na czas prowadzonych robót. Dokumentację fotograficzną
należy przesłać na adres e-mail:

1. lukasz.ciuk@zarzaddrogowy.pl   -  Obwód Drogowy w Wejherowie,  tel.  (58)  778 07
04/05  jeżeli wniosek dotyczy dróg powiatowych na terenie Powiatu Wejherowskiego z
wyłączeniem Gminy  Choczewo oraz Gminy Gniewino;
2. anna.hadas@zarząddrogowy.pl   -   jeżeli  wniosek  dotyczy  dróg  powiatowych  na
terenie Powiatu Wejherowskiego;
3. irena.parus  @zarzaddrogowy.pl   -  Obwód Drogowy w Sławoszynie,  tel.  (58)  774 20
15/16  jeżeli  wniosek dotyczy dróg powiatowych na terenie  Powiatu Puckiego wraz z
Gminą  Choczewo oraz Gminą Gniewino;
4. magdalena.zaworska@zarzaddrogowy.pl   -   jeżeli  wniosek dotyczy  dróg na terenie
Powiatu Puckiego.

W dniu zakończenia robót zajmujący pas drogowy przesyła dokumentację fotograficzną
oddanego pasa drogowego na adresy e-mail  jak  wyżej  wraz ze  skanem podpisanego
protokołu  odbioru  pasa  drogowego.  Na  bieżąco  będą  sprawdzane  prace  przez
pracowników ZDP.
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