
 

 

 

  

   

 

 

 WNIOSKODAWCA: (imię i nazwisko lub nazwa firmy/przedsiębiorcy)  

   

 ADRES ZAMIESZKANIA/SIEDZIBY (np. ulica, miejscowość, kod 

pocztowy) 
 

   

 ADRES DO KORESPONDENCJI: (jeśli jest inny niż powyżej)  

  pieczęć wpływu  

 NIP: 
 

 

   

 TELEFON KONTAKTOWY (stacjonarny i/lub komórkowy, nie jest 

wymagany) 

 

znak sprawy (nadaje urzędnik)  

DRUK:ZDG.IV.7230.ZP.0.2022 

WNIOSEK 
o zezwolenie na zajęcie pasa 

drogowego 

DO PROCEDURY: 
ZDG.IV.7230.ZP.0.2022 

 

Proszę o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi………………………………………………………………………………………..................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(szczegółowa lokalizacja robót oraz długości odcinka) 

Wykonywane będzie od dnia……………………………………………..……………. do dnia………………………………...……………..……………………………………….. 

ułożenie…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

Zajęta będzie: 

a) Jezdnia 

długość……………….…………….……… m x szerokość…………………………………… m = ……………………………………………….m2 

b) Chodnik 

długość……………….…………….……… m x szerokość…………………………………… m = ……………………………………………….m2 

c) Pobocze 

długość……………….…………….……… m x szerokość…………………………………… m = ……………………………………………….m2 

Łączna powierzchnia zajęcia zajmowanego pasa drogowego……………………………………………………………………………………m2 
(należy poda całkowitą powierzchnię wyłączona z użytkowania wygrodzoną barierami tj. powierzchnię wykopu+ powierzchnię zajętą przez 
grunt z tego wykopu). 

Przez czas zajęcia pasa drogowego rozumie się czas trwania robót oraz czas potrzebny do przywrócenia pasa drogowego do 
poprzedniego stanu technicznego. 

W czasie robót zostaną ułożone………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

o średnicy …………………………………… mm i długości ……………………………………………… m. 

Jeżeli wykonywany będzie przecisk pod jezdnią w rurach osłonowych należy podać ich średnicę……………………………………….... mm 

i długości…………………….….……………  

Numer i data uzgodnienia projektu …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 



 

 

Odpowiedzialny za prowadzone roboty jest: 

Imię i nazwisko……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Seria i nr dowodu osobistego…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

wydany przez………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

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

                                                                                                                                                                          (data i podpis wnioskodawcy) 

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

planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego. 
2. Szczegółowy harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym w przypadku etapowego prowadzenia 

robót 9 (w przypadku gdy zajmowany pas drogi będzie trwał więcej niż jeden dzień) 
3. Projekt zabezpieczenia robót i organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy 

lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu 
pojazdów lub pieszych zatwierdzony przez Wójta Gminy Włoszakowice po uprzednim zaopiniowaniu przez 
Zarząd Dróg Gminnych we Włoszakowicach. 

4. Ogólny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa 
drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji 
ruchu. 

5. Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym – w przypadku budowy 
infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 
drogowego (urządzenie obce). 

6. Kserokopia wydanego uzgodnienia. 
 

*Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej 

„RODO”, informuję, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Zarządu Dróg Gminnych we Włoszakowicach, ul. 

Karola Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice; 

2) Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Zarządzie Dróg Gminnych we Włoszakowicach możliwy jest za 

pośrednictwem adresu e-mail: iod@wloszakowice.pl; 

3) Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów 

prawa tj. ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych. 

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z realizacją obowiązku 

prawnego ciążącego na administratorze w celu wydania zezwolenia na wydania zezwolenia na zajęcie pasa 

drogowego. 

5) W związku z przetwarzaniem danych w celu/celach, o których mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana danych 

osobowych mogą być: 

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów 

władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 

b) inne podmioty, które na podstawie przepisów prawa bądź stosownych umów podpisanych z Gminą 

przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Kierownik Zarządu Dróg Gminnych we 

Włoszakowicach. 

6) Pani/Pana osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, lecz nie krócej niż 

okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. 



 

 

8) W odniesieniu do danych osobowych Pani/Pana decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosownie do art. 22 RODO. 

9) Pani/Pan posiada: 

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, 

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych, 

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z 

zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, 

- prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie 

danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

10) Nie przysługuje Pani/Panu: 

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO, 

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

11) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej. 


