Niegosławice, dnia …………………………

........................................................................
(imię i nazwisko lub nazwa podmiotu)

........................................................................
(adres, siedziba)

...................................../...................................
(NIP)

(telefon)

WÓJT GMINY
NIEGOSŁAWICE
WNIOSEK O ZEZWOLENIE NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO
DROGI GMINNEJ

Część I - w celu prowadzenia robót w pasie drogowym

Zwracam się o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej, działka nr
…………………..........
obręb ……………………………………………….. w celu prowadzenia robót
związanych z ……………………………………………………

Dane do obliczenia należnej opłaty za zajęcie pasa drogowego:

L.p.

Rodzaj zajętego pasa drogowego

1

chodnik, ścieżka rowerowa, oraz
jezdnia w przypadku zajęcia jej do 20%
szerokości

2

jezdnia od 20% do 50% szerokości

3

jezdnia od 50% do 100% szerokości

do
……………………….

4

pozostałe elementy pasa drogowego

………………………….

Okres zajęcia pasa
drogowego

Długość
[m]

Szerokość
[m]

Powierzchnia
[m²]

od……………………….
………………………….

RAZEM:

Dane osoby odpowiedzialnej za prowadzenie robót: ......................................................
nr tel. ……………………………………….
Uzgodnienie wydane przez zarządcę drogi nr ……..…………….…..…….. z dnia …..……………….

OŚWIADCZAM, że*:
 posiadam ważne pozwolenie na budowę obiektu umieszczonego w pasie drogowym,
 zgłoszono budowę lub prowadzenie robót właściwemu organowi administracji architektonicznobudowlanej,
 zamierza sie budowę przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych,
gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych, dla których sporządzono plan sytuacyjny na kopii
aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego.

*właściwe zaznaczyć

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

Część II - w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z
potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

........................................................................
(imię i nazwisko lub nazwa podmiotu)

........................................................................
(adres, siedziba)

.................................../.....................................
(telefon)

(NIP)

Zwracam się o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej
nr………………………… działka nr ………………….. obręb …………….. w celu umieszczenia
urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego.
Uzgodnienie wydane przez zarządcę drogi nr ……..…………….…….. z dnia
…..………………………..
Dane do obliczenia należnej opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej:
L.p.

Rodzaj urządzenia

Długość [m]

Szerokość [m]

Powierzchnia [m²]

1
2
3
RAZEM:

Planowany okres umieszczenia urządzenia: czas nieokreślony/określony* od dnia …………….…..
dnia …...........……………
...................................................
*niepotrzebne skreślić

(podpis wnioskodawcy)

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU OBLIGATORYJNE:
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 drogowego wpływa na ruch drogowy lub
ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów
lub pieszych).
3. Harmonogram zajęcia pasa drogowego (w przypadku etapowego prowadzenia robót).
4. W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót do wniosku należy dołączyć dodatkowo:
a)

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,

b) oświadczenie o: posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczonego w pasie drogowym
lub zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektonicznobudowlanej, lub zamiarze budowy przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych,
gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych, dla których sporządzono plan sytuacyjny na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH –
zgodnie z RODO
1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.

Realizując obowiązek nałożony przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27.04.2016 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych osobowych), informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Gminy Niegosławice,
67-312 Niegosławice 55, e-mail: ado@niegoslawice.pl, reprezentowany przez Wójta Gminy.
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych powołanym zarządzeniem Wójta Gminy Niegosławice
nr 120.15.2018 z dnia 25.05.2018 r. jest Pan Krystian Kłokowski, e-mail: iodo@niegoslawice.pl.
Przetwarzanie Państwa danych osobowych takich jak imię nazwisko, adres, nr pesel prowadzone jest w celu
wywiązania się z obowiązku prawnego zgodnie / rozpatrzenia pisma / realizacji umowy z art. 217 § 1 i 2 ustawy z
dnia
14
czerwca
1960
r.
Kodeks
Postępowania
Administracyjnego
(t.j.
Dz.
U.
z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.).
Przysługuje Państwu prawo do: dostępu do własnych danych osobowych, sprostowanie, usunięcie, uzyskania kopii
lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych, wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Prawo do usunięcie lub ograniczenia
przetwarzania Państwa danych osobowych nie ma zastosowania w przypadkach gdy:
Państwa dane osobowe są niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania
na mocy prawa Unii lub prawa krajowego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej
administratorowi.
Państwa dane osobowe nie będą transferowane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom z wyjątkiem tych, które są uprawnione do ich
uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa Unii lub prawa krajowego.
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa Unijnego lub prawa
krajowego, do zakończenia współpracy lub cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych,
w zależności od charakteru danych.
Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych we wskazanym powyżej celu skutkować będzie brakiem
możliwości rozpatrzenia wniosku lub pisma.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszej umowie
w celach i przez jednostkę wskazaną w informacji.
 TAK

 NIE

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

Na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 poz.
2023) i załącznika pn. WYKAZ PRZEDMIOTÓW OPŁATY SKARBOWEJ, STAWKI
TEJ OPŁATY ORAZ ZWOLNIENIA jeżeli do wniosku dołączone jest pełnomocnictwo to
należy uiścić opłatę w wysokości 17 zł na konto Urzędu Gminy w Niegosławicach nr rach.
97 1020 5402 0000 0002 0420 7338.`

