
......................., dnia ............................. 
.................................................. 

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

.................................................. 
      (dane wnioskodawcy) 

 
tel.  ..................................................... 

 

 
        Urząd Miejski w Woźnikach 
        ul. Rynek 11 

        42-289 Woźniki 
 

 

W N I O S E K 
na wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, w celu umieszczenia w pasie 

drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami  
lub potrzebami ruchu drogowego 

 

Zwracam się z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi 

gminnej Nr ................... 
w ciągu ulicy............................... w miejscowości ............................................., 
w celu umieszczenia w pasie drogowym obiektu budowlanego niezwiązanego z 

potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego: .................. 
.........................................................................................................................,  

w terminie od dnia ................................... do dnia  .................................... 
ilość dni zajęcia pasa drogowego ........................................................................ 
zgodnie z decyzją lokalizacyjną .............................. z dnia ................................. 

Obiekt budowlany: długość ................, szerokość ................., pow. .................. 
 
Do niniejszego wniosku dołączam: 
1. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i 
podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia. 
2. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na 
ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze lub powoduje wprowadzenie zmian 
w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych. 
3. Kserokopia pozwolenia na budowę lub oświadczenie o posiadaniu pozwolenia na 
budowę bądź o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi 
administracji architektoniczno-budowlanej. 
4. Opis technologii robót przywracających stan użyteczności. 
5. Pełnomocnictwo wydane zgodnie z art. 33 Kpa (jeżeli w imieniu inwestora występuje 
pełnomocnik) wraz z dowodem dokonania opłaty skarbowej w kwocie 17,00 zł, zgodnie 

z Ustawą z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej. 
6. ................................................................................. 
 

 
 

................................................. 
           podpis wnioskodawcy 

 
 

Wniosek dotyczy umieszczenia w pasie drogowym obiektu budowlanego niezwiązanego z 
potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 

 

 
 



 

 

___________________________________________________________________________________________ 

KLAUZULA RODO 

Administratorem danych osobowych w stosunku do danych osobowych przekazywanych podczas każdorazowego 

kontaktu z Urzędem Miejskim w Woźnikach jest Burmistrz Woźnik, którego siedziba mieści się w Urzędzie 

Miejskim w Woźnikach przy ul. Rynek 11, 42-289 Woźniki; kontakt mailowy: urzad@wozniki.pl; kontakt 

telefoniczny: 34 36 69 911 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach związanych z 

ochroną danych osobowych w następujący sposób: kontakt mailowy: urzad@wozniki.pl; kontakt telefoniczny: 34 36 

69 911; pisemnie na adres Urzędu Miejskiego w Woźnikach, ul. Rynek 11, 42-289 Woźniki.  

Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zajęcia pasa drogowego, wynikającej z przepisów prawa, na 

podstawie art. 6 ust 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).  

Odbiorcą danych osobowych będzie Urząd Miejski w Woźnikach, podmioty udzielające wsparcia Urzędowi 

Miejskiemu w Woźnikach na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmioty 

uprawnione na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny w ramach  

obowiązujących przepisów prawa. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do 

przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż 

przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO. Dane osobowe mogą być przetwarzane w 

sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 

nie będą podlegały profilowaniu. Podanie danych jest dobrowolne. 

 

Treść pełnej klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: 

https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/11409/wiadomosc/423068/klauzula_informacyjna_dotyczaca_danych_osob

owych_zbieranych_prze 

  

 
 
 

 
Potwierdzam, że zapoznałem/am się i akceptuję treść powyższej klauzuli informacyjnej  

 

 

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

                         (data)                                                                                     (podpis) 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 


