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Nowogrodziec, dnia.................201... r. 

.................................................. 
 (wnioskodawca) 

 

Burmistrz Nowogrodźca 

Rynek 1, Ratusz  

59-730 Nowogrodziec  

        

 

WNIOSEK 

 

Wnoszę o wyrażenie zgody na zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w nim urządzenia*  

w drodze gminnej nr ………………………… w miejscowości ............................................... 

na odcinku……………………………………………………………………………………... 

 

1. Wykonawca (zajmujący pas drogowy) :............................................................................... 

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

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie robót oraz właściwe oznakowanie: 

Imię i nazwisko:............................................................................................................................ 

Tel. ............................................................................................................................................... 

 

2. Inwestor ................................................................................................................................. 

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

3. Cel zajęcia pasa drogowego: ................................................................................................ 

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

4. Dane do obliczenia należnej opłaty za zajęcie pasa drogowego: 

Okres zajęcia pasa drogowego 

od dnia................................ do dnia........................(równoznaczne z terminem odbioru robót) 

łączna ilość dni : ...................................................... 

 Powierzchnia zajęcia pasa drogowego wynosi : 

a) jezdnia                                                            ..............................m² 

b) chodnik                                                                             ....................... ......m² 

c) pobocze, teren zielony, droga gruntowa                           ..............................m² 

 

 

 Ograniczenie ruchu – zajęcie do 20% szerokości jezdni : ..........................dni 

 Ograniczenie ruchu – zajęcie od 20% do 50% szerokości jezdni : .............dni 

 Wyłączenie ruchu – zajęcie jezdni powyżej 50% szerokości : ...................dni 
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Dane do obliczenia należnej opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym: 

 

 Okres umieszczenia urządzenia ……………………       od dnia      ................................  

 Powierzchnia rzutu poziomego urządzeń umieszczonych w pasie drogowym wynosi     

(każde urządzenie osobno) 

 

Opłatę roczną za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia nie związanego z funkcją 

drogi  i potrzebami ruchu zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach 

publicznych (Dz.U.2013.260 j.t.) dokonywać będzie: 

 

podać nazwę elementu m² 
potwierdzenie przyszłego 

właściciela urządzenia 

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

( pieczęć i podpis ) 

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

( pieczęć i podpis ) 

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

……………….………… 
( pieczęć i podpis ) 

Razem ……. 

……………….………… 
( pieczęć i podpis ) 

 

 

 

 

……………………………….                            
  wnioskodawca ( pieczęć i podpis ) 

                      

POUCZENIE 

 

       W przypadku gdy wniosek składa wykonawca robót, należy przedstawić pełnomocnictwo 

inwestora. Gdy występuje osoba prawna należy załączyć potwierdzenie uprawnień tej osoby 

do reprezentowania jej na zewnątrz (wypis z KRS). 

 
Załączniki: 

1. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów 

planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego; 

2. Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę bądź zgłoszenie budowy lub prowadzonych 

robót właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej;  

3. Zatwierdzony przez zarządzającego ruchem na drogach gminnych projekt tymczasowej organizacji ruchu  

drogowego na czas trwania robót w pasie drogowym ( jeśli jest wymagany ); 

4. Przy każdym urządzeniu należy posiadać potwierdzenie przyszłego właściciela urządzenia wraz z jego 

danymi w celu umożliwienia przygotowania decyzji o rocznej opłacie za urządzenie w pasie drogowym. 

Uwagi: 

1. Teren zajęty obejmuje cały plac budowy, tj. miejsce wykopu, odkładu urobku, składowania materiałów, 

powierzchnię zajętą przez sprzęt. 
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KLAUZULA INFORMACYJNA  

W POSTĘPOWANIACH W SPRAWIE ZAJĘCIA PASA RUCHU DROGOWEGO DROGI GMINNEJ  
 

       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 z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO), informuje się o 

zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach  z tym 

związanych: 

 

1. Kto będzie posiadał Pani/Pana dane osobowe? 

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec z siedzibą 59-

730 Nowogrodziec, ul. Rynek 1; urzad@nowogrodziec.pl, tel. 75 73 80 660.   

- Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IODO) – iod@nowogrodziec.pl. 

2. Dlaczego i na jakiej podstawie przetwarzamy Pani/Pana dane? 

- dane osobowe będą przetwarzane w celu wydania decyzji w sprawie zajęcia pasa ruchu drogowego drogi 

gminnej. 

- na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze) oraz ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity 

Dz. U. 2018, poz. 2068 ze zmianami). 

3. Komu dane będą przekazane, kto będzie miał do nich dostęp? 

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa np.: organy administracji publicznej oraz podmioty, które na 

podstawie umów przetwarzają dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Gminy i Miasta 

Nowogrodziec, w szczególności w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów 

informatycznych.          

4. Jak długo będziemy posiadali Pani/Pana dane? 

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 2, a 

po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, 

w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia  18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 

archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67 ze zmianami). 

5. Jakie prawa Pani/Panu przysługują? 

- Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania 

(poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych osobowych (w sytuacji, gdy przetwarzanie danych 

nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego                         z przepisu prawa lub w 

ramach sprawowania władzy publicznej), prawo do ograniczenia przetwarzania danych (przy czym przepisy 

odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa). 

- W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody przysługuje 

Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

- Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa UODO                    (na 

adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

6. Czy muszę podać swoje dane? 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, w szczególności przepisami ustawy z 

dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 2068 ze zmianami). 

Niepodanie wymaganych prawem danych uniemożliwi rozpatrzenie Pani/Pana wniosku. W pozostałym 

zakresie podanie danych osobowych może być dobrowolne.  

 

 

 

 

…………………………………………………… 

/otrzymałem,  wnioskodawca ( pieczęć i podpis )/ 

 


