
..................................................
                             (miejscowość, data)

…………………………………………………………………………………………..

 (Wnioskodawca-  Imię i nazwisko lub nazwa)

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

(Adres wnioskodawcy lub siedziba)

…………………………………………………………………………………………..

(Telefon, e-mail)

…………………………………………………………………………………………..

(Pełnomocnik do doręczeń- imię i nazwisko)

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………

(Adres pełnomocnika)

…………………………………………………………………………………………

(Telefon i e-mail)

Wójt Gminy Biesiekierz
76-039 Biesiekierz 103

W N I O S E K
o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi wewnętrznej 

................................................................................................................................................................................
(miejscowość, nr drogi, działka nr.)

1. Cel zajęcia pasa drogowego (zaprojektowanie, prowadzenie robót, umieszczenie urządzeń) *:

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

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

(dokładne określenie robót)

2. Wymiary, powierzchnia oraz rodzaj zajętych elementów pasa drogowego na czas wykonywania robót:
 Jezdnia: dł: ................................... szer. ...................................... pow. .....................................................
 Rodzaj nawierzchni: ............................................................................................................. ......................
 Chodnik: dł: ................................ szer. ...................................pow.................................... ........................
 Pobocze (pas zieleni): dł. .......................... szer. ......................... pow. .....................................................

3. Elementy pasa drogowego zajęte przez rzut poziomy urządzenia wraz z rodzajem i powierzchnią urządzeń
infrastruktury  technicznej  niezwiązanych  z  potrzebami  zarządzania  drogami  lub  potrzebami  ruchu
drogowego w wyniku prowadzenia robót:
 jezdnia dł: .........................szer. ................................... pow. ........................................
 inne  elementy  pasa  drogowego  poza  obszarem  zabudowanym:  dł:  .....................  szer.  ...............

pow: ........................................
 inne  elementy  pasa  drogowego  na  obszarze  zabudowanym:  dł:  ..........................  szer.  ...............

pow: ........................................
4. Wykonawcą robót będzie:
..................................................................................................................................................................................
5. Kierownikiem robót będzie:
..................................................................................................................................................................................

(Imię nazwisko, telefon służbowy)

6. Inspektorem nadzoru będzie:
..................................................................................................................................................................................

(Imię nazwisko, podpis i pieczątka)

URZĄD GMINY BIESIEKIERZ



7. Okres zajęcia pasa drogowego od dnia ................................. do dnia .............................................................
8. Okres  umieszczenia  urządzeń  infrastruktury  technicznej  od  dnia  ............................  do

dnia ....................................(podać dokładną datę, lub na czas nieokreślony)

Zgodą na dysponowanie gruntem Wójta Gminy Biesiekierz z dnia ……………………………………….

znak  ……………………………………………………………..  zostało  wydane  zezwolenie  na  lokalizację  urządzeń

infrastruktury technicznej/ obiektów budowlanych/*w pasie drogowym.

Do wniosku dołącza się:

1. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1 : 1000 lub 1 : 500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej
powierzchni zajęcia pasa drogowego

2. Zatwierdzony  projekt  organizacji  ruchu (jeżeli  zajęcie  pasa wpływa na ruch drogowy bądź  ogranicza  widoczność
drodze, albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych.

3. Ogólny plan orientacyjny w skali 1 : 10 000 lub 1 : 25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz
informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu.

4. Oświadczenie  o  posiadaniu  ważnego  pozwolenia  na  budowę  obiektu  umieszczonego  w  pasie  drogowym  lub
zgłoszenie budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej (na
żądania).

5. Harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym, zwłaszcza w przypadkach etapowego prowadzenia robót.
6. Pełnomocnictwo  lub  urzędowo  poświadczony  odpis  pełnomocnictwa  (w  przypadku  wystąpienia  w  imieniu

wnioskodawcy  pełnomocnika)  oraz  oryginał  dowodu  zapłaty  opłaty  skarbowej  za  złożenie  dokumentu
stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa. Opłatę za pełnomocnictwo należy wpłacić na konto nr 63 1020 2791
0000 7602 0344 1698   

                        .............................................................
                                                                                                                                    (podpis wnioskodawcy)

* niepotrzebne skreślić

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 
(ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), (Dz. Urz. z 04.05.2016 r. UE L119, s. 1 do 88), dalej RODO, informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Gminne Służby Techniczne i Komunalne, 76-039 Biesiekierz 103, e-mail: gstik@biesiekierz.eu;
 +48 94 318 09 47, w imieniu której działa Kierownik GSTIK, dalej jako Administrator; Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Dariusz Florek,
e-mail: iod@biesiekierz.eu ;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: realizacji  zadań wynikających z  przepisów prawa na podstawie art.  6  ust.  1  lit.  c)  RODO i
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, przez okres niezbędny do ich przyznania oraz przez okres niezbędny do dochodzenia
praw lub roszczeń, a po tym okresie przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa niezbędnym do celów
archiwalnych w interesie publicznym;
Ma Pan/Pani  prawo wniesienia skargi  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  gdy uzna Pani/Pan,  iż  przetwarzanie  danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), na adres:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
Pełna treść klauzuli informacyjnej zamieszczona jest na BIP i/lub na tablicach informacyjnych Administratora, w tym z informacja o celu i sposobach
przetwarzania danych osobowych oraz o prawie dostępu do treści danych i prawie do ich poprawiania.
Oświadczam, że podane dane osobowe są one zgodne z prawdą.

………………………………………………………………………
(podpis)

URZĄD GMINY BIESIEKIERZ

mailto:iod@biesiekierz.eu
mailto:gstik@biesiekierz.eu

