
    WÓJT GMINY RADGOSZCZ 
Urząd Gminy w Radgoszczy           tel. 14 641 41 41 
Pl. Św. Kazimierza 7-8           
33-207 Radgoszcz 
 
 

…………………….………………………………………………                                                                                                                    Radgoszcz dnia ……………………….. 

 
 
…………………………………………………………………….                                                                                                                    
Nazwa i siedziba podmiotu              
 
 

…………………….……………………………………………                                                                                                         
Adres korespondencyjny 
 
 
………………………………………………………………… 

tel, e-mail                             WÓJT GMINY Radgoszcz   

                              Pl. Św. Kazimierza 7-8 
            33-207 Radgoszcz 

 
        

WNIOSEK 
 

o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi publicznej w celu 
prowadzenia robót i umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej 

niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 
 

        W nawiązaniu do decyzji o zezwoleniu na  lokalizację obiektu budowlanego w pasie drogowym znak 
……………………………………….……………. z dnia …………………………..………. wydanej przez Wójta Gminy Radgoszcz -  wnoszę o 

wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi publicznej ul. ……………………………………………..……………..………..………. w m. 
………………………………………………….…….………….., dział-ka/-ki nr …………………………………………………………………………………..………………………………… 

 …………………………………………………….……………………………….………………………………………………………………………………………..……………………………………….……, 
w celu: 

1. Prowadzenia robót w pasie drogowym- polegających na ………………………………………………………………...…………………..……………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
- wymiary zajętej powierzchni pasa drogowego (dot. jezdni, chodnika, pobocza, zatoki autobusowej,):  

……………………………………………………………..…….. x  ...................... …………………………………………………………..……… = …………………………..…….……. m2, 
- wymiary zajętej powierzchni pasa drogowego (dot. rowu, pasa zieleni,):  

- ………………………………………………………………..…….. x ………………………………………………………………………………… = ………………………….…….……. m2, 
- łączna powierzchnia zajętego pasa drogowego: …………………………………..……………………………………………………………….…………m2, 
-      przewidywana liczba dni zajmowania pasa drogowego: - .................................... dni 

2.   Umieszczenia w nim urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami   

      lub potrzebami ruchu drogowego: 

- rodzaj:   .................................... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, 

- wymiary zajętej powierzchni pasa drogowego (dot. jezdni, chodnika, pobocza, zatoki autobusowej,):  
……………………………………………………….…………….. x  .................... ………………………………………………………………… = …………………….….……………..……. m

2
, 

- wymiary zajętej powierzchni pasa drogowego (dot. rowu, pasa zieleni,):  

- ………………………………………………………………….….. x  ..................... ……………………………………………………………….. = …………………..…….…………………. m
2
, 

- łączna powierzchnia rzutu poziomego urządzenia: ……………………………………………………………………………….……….………………….m
2
, 

w okresie od dnia  ....................................... ………………………..…………..  do dnia ………………………………………….…………………………..(włącznie). 

Do wniosku dołączam: 

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) 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) dokument udzielonego pełnomocnictwa (gdy wniosek składa pełnomocnik) wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej 17,00 zł 
(jeśli dotyczy) 

Zarządca drogi może zażądać dostarczenia dodatkowych dokumentów, a w szczególności: 
1. projektu budowlanego obiektu umieszczanego w pasie drogowym; 
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2. oświadczenia o:  

 posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub 

 zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej, 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. 

Przyjmuję do wiadomości, że za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłaty zgodnie z uchwałą Nr XXV/158/20 z dnia 29 grudnia 2020r.  Rady 

Gminy Radgoszcz w sprawie ustalenia wysokości stawek za  zajęcie 1 m
2
 pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, 

przebudową, remontem i ochroną dróg gminnych na terenie Gminy Radgoszcz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    ……………………………………………………………………………… 
          własnoręczny podpis strony lub pełnomocnika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KLAUZULA  INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), informujemy, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazanych we wniosku dotyczącym  zezwolenia na lokalizację 
urządzeń w pasie drogowym jest Wójt Gminy Radgoszcz  z siedzibą: Pl. Św. Kazimierza 7-8,           33-207 

Radgoszcz tel. 14 641 41 39, e-mail: urzad@radgoszcz.pl      
2.   Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy w Radgoszczy, z którym może się  Pani/Pan 

skontaktować poprzez : tel. 14 641 41 39 wew. 209, e-mail: od@radgoszcz.pl 
2. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wniosek dotyczący zezwolenia na lokalizację urządzeń w pasie 

drogowym oraz umowa zwana dalej: „Zobowiązaniem”, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji wniosku 

dla wykonania której przetwarzanie danych jest niezbędne. 
3. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z wydaniem decyzji dotyczącej zezwolenia na 

lokalizację urządzeń w pasie drogowym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 

4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że  realizacja Zobowiązania 
będzie niemożliwa.  

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach oraz wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji określonej w jednolitym rzeczowym 
wykazie akt dla gmin i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki. 

6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowych.  
7. Ma Pani/Pan prawo żądać od Administratora dostępu do danych zawartych we wniosku  

dotyczącym zezwolenia na lokalizację urządzeń w pasie drogowym, ich sprostowania, przenoszenia  

i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.  
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy 
Rozporządzenia  

9. W oparciu o dane osobowe zawarte we  wniosku dotyczącym zezwolenia na lokalizację urządzeń w pasie 
drogowym, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem 

profilowania.  
 
 
 

                                          
Czytelny podpis wnioskodawcy (osoby upoważnionej) 

 

 


