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

                                                                                                             (miejscowość i data) 

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

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

                        (wnioskodawca) 

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

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

                         (adres i telefon) 

                                                                    Wójt Gminy Wodzierady 

 

 

W N I O S E K 

o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego 

 

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

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

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

(nr i nazwa drogi, odcinek, miejscowość) 

1. Rodzaj robót  

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

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

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

(dokładne określenie robót) 

2. Powierzchnia oraz rodzaj zajętych elementów pasa drogowego na czas wykonywania 

robót: 

    a) jezdnia    ........................................... m2 , rodzaj nawierzchni  …………………………... 

    b) chodnik  ........................................... m2 , rodzaj nawierzchni ............................................ 

    c) inne elementy .................................. m2 , rodzaj nawierzchni ............................................. 

    - szerokość jezdni w miejscu zajęcia ................................................................................. mb 

    - szerokość zajmowanej jezdni .......................................................................................... mb 

3. Okres zajęcia pasa drogowego planuje się: 

    od dnia ..................................................... do dnia ................................................................. .  
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4. Wykonawca robót 

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

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

4.1. Osoba odpowiedzialna za prowadzenie robót oraz właściwe oznakowanie: 

    

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

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

(imię i nazwisko, adres, telefon) 

                                                                                                     

 

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

                                                                                                           (podpis wnioskodawcy) 

 

 

 

Do wniosku dołącza się: 

1. Plan sytuacyjny z zakreślonym obrysem zajętej powierzchni pasa drogowego w skali 1: 

500 lub 1: 1000. 

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. Decyzję o pozwoleniu na budowę (kserokopia) lub oświadczenie o posiadaniu ważnego 

pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub zgłoszeniu 

budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji 

architektoniczno-budowlanej. 

  



3 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Wodzierady. 

2. Inspektorem Danych Osobowych jest Piotr Leśniewski, kontakt: iod@wodzierady.pl  

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie postępowania 

administracyjnego/wydanie zaświadczenia. 

4. Dane osobowe przetwarzane są w oparciu o Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia  

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz  Kodeks postępowania 

administracyjnego. 

5. Okres przechowywania Pana/Pani danych osobowych wynika z Ustawy z dnia 14 lipca 

1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz z przepisów szczególnych. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 

prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją nie podania tych 

danych będzie brak możliwości rozpatrzenia sprawy. 

9. Wobec Pana/Pani nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany. 

10. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

mailto:iod@wodzierady.pl

