
        Adamów, dnia .................................. 
Wnioskodawca 
.............................................    

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu 

      gospodarczego 
..................................................    

ulica        Urząd Gminy Adamów 
..................................................   Adamów 11 b  

numer kodu       22-442 Adamów    
….............................................. 
miejscowość 
.................................................. 
NIP   

WNIOSEK  

o wydanie  zezwolenia na zajęcie pasa drogowego  

w celu prowadzenia robót w pasie drogowym  
 

 Wnoszę o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej  

 

nr .................................................. w  miejscowości ............................................................. 

 

w celu …………………………………………………………………………………………... 

 

Powierzchnia oraz rodzaj zajętych elementów pasa drogowego:  

  

a)  jezdni długości  ......................     szerokości do  ….........%.  o powierzchni  ............... m2 

 

b) chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów 

pieszych  

 

długość …………….    szerokość …………...     powierzchnia ……..….m2   

 

c) pozostałych elementów pasa drogowego  długość ………… szerokość ………… 

 

 powierzchnia ……..…. m2 

 

Planowany okres zajęcia pasa drogowego: 

 

od dnia ............................. do   dnia ............................. tj.  ……………dni 

 

zgodnie z harmonogramem robót  

 

Odpowiedzialnym za prowadzenie robót w pasie drogowym będzie: …................................... 

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

 

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



Klauzula zgody osoby fizycznej na przetwarzanie numeru telefonu  i/lub adresu e-mail  

    

WYRAŻAM ZGODĘ / NIE WYRAŻAM ZGODY* na przetwarzanie mojego numeru 

telefonu ………………………. ……… i/ lub e-mail …………………………………… 

w celu komunikacji elektronicznej. 

 

*niepotrzebne skreślić 

                                                                                                                     

         …………………………………………………  

( data i czytelny podpis wnioskodawcy)  

 

Do wniosku należy dołączyć: 

 

1. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic 

i podaniem wymiarów zajęcia pasa drogowego. 

2. Kopia pozwolenia na budowę lub  zgłoszenia robót  budowy  obiektu umieszczonego 

w pasie drogowym właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej.  

3. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu  na czas wykonywania robót.  

4. Pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnika należy dołączyć do wniosku 

oryginał pełnomocnictwa bądź uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa, a także potwierdzenie 

uiszczenia opłaty skarbowej od złożonego pełnomocnictwa. 

 
 

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

 
                                                (podpis Wnioskodawcy) 

 

 

 

 

 

Szczegółowa klauzula informacyjna  

Przetwarzanie danych osobowych w związku z wydaniem zezwolenia na zajęcie pasa drogowego 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Adamów, Adamów 11 b, 

22-442 Adamów, tel.: 84 6186 102, e-mail: poczta@adamow.gmina.pl 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt: iod@rodokontakt.pl 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego tj. wydania 

zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, kontrolowania zgodności zajęcia pasa drogowego z wydanym 

zezwoleniem, pobierania opłat i kar pieniężnych oraz prowadzenia innych postępowań związanych z 

udzielonym zezwoleniem. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest: 

a) wypełnienie obowiązku  prawnego ciążącego na Administratorze  (art.6 ust.1 lit. c. RODO) 

b) zgoda osoby, której dane dotyczą ( art. 6 ust. 1 lit. a RODO) 

5. Administrator może przekazać dane osobowe jedynie uprawnionym z mocy prawa instytucjom czy 

podmiotom i tylko w dopuszczalnym prawnie zakresie.   

6. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres wynikający z właściwych przepisów 

dziedzinowych i z uwagi na odpowiadającą tym danym kategorię archiwalną. 

7. Osobom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa względem  ich  danych osobowych:  

a) do dostępu, 

b) do sprostowania,  

c) do ograniczenia przetwarzania,  

d) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

Ponadto w przypadku przetwarzania danych osobowych za zgodą także prawo:  

e) do usunięcia danych  

f) wycofania zgody w dowolny momencie, z tym że jej wycofanie nie wpływa na legalność 

przetwarzania w momencie jej obowiązywania 

mailto:iod@rodokontakt.pl


8. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do 

profilowania.  

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane poza UE. 

10. Podanie danych jest wymogiem ustawowym- w zakresie wymaganym przepisami prawa. Brak podania 

danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpoznania na warunkach określonych 

w kodeksie postępowania administracyjnego. Podanie danych kontaktowych, tj. numeru telefonu oraz 

adresu poczty elektronicznej jest dobrowolne 

 

Podstawy prawne: 

• Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - 

RODO) 

• Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

• Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania 

zezwoleń na zajęcie pasa drogowego. 

• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

 

Dodatkowa informacja dla wnioskodawcy nie będącego osobą fizyczną 

Wnioskodawca jako odrębny administrator jest zobowiązany do spełnienia swego obowiązku informacyjnego 

przewidzianego w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskał w celu złożenia niniejszego wniosku. 

 

 

 


