
 

Wnioskodawca                                                                 Maciejowice dnia .............................. 

 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

     ( oznaczenie wnioskodawcy, adres , telefon kontaktowy) 

 

 

 

    Wójt Gminy Maciejowice 

ul. Rynek 7                                                

08-480 Maciejowice 

 

 

 

WNIOSEK 
 

o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych  

lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami  

lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam 

 
 

1. Wnoszę o wydanie zezwolenia na lokalizację 

 obiektów budowlanych 

 urządzeń  

 reklam  

 

 

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

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

……………………………………………………………………………………………… 

(opis obiektu budowlanego/urządzenia/reklamy) 

 

2. Szczegółowe określenie lokalizacji: 

droga gminna nr …………………… w miejscowości …………………………………… 

dokłada lokalizacja …………..…………………………………………………………...... 

 obszar zabudowany  poza obszarem zabudowanym 

 

 

 

 



3. Cel lokalizacji urządzenia obcego w pasie drogi gminnej : 

 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

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

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

 

 

 

 

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

                                                                                                           Podpis wnioskodawcy 

 

 

 

 

 

Do wniosku załączam: 

1. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1: 1 000 lub 1: 500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów 

planowanej powierzchni urządzenia, reklamy, obiektu budowlanego 

2. W przypadku lokalizacji reklamy, obiektu małej architektury: 

a) rysunek z projektem reklamy lub obiektu małej architektury, wymiarami, treścią  

i kolorystyką, 

3. Pełnomocnictwo udzielone przez Inwestora do reprezentowania go przez osobę trzecią w sprawach 

związanych z umieszczeniem urządzenia w pasie drogowym +  opłata skarbowa  w wysokości 17 zł               

( należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Maciejowice).  

 

Zezwolenie  jest zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie  ustawy z dnia  16 listopada 2006r. o opłacie  

skarbowej  ( Dz. U.  z 2019r. ,poz. 1000 - załącznik  do w/w ustawy część III , ust. 44, kol. 4, pkt. 8).     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE 

PRZETWARZANE SĄ W URZĘDZIE GMINY W MACIEJOWICACH 

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia 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) 
(Dz. Urz. UE. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), Urząd Gminy w Maciejowicach informuje, iż: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych, zakresie danych przetwarzanych 
w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych w urzędzie jest: 
Gmina Maciejowice  z siedzibą, w Maciejowicach przy ul. Rynek 7, 08-480 Maciejowice, 
reprezentowana przez Wójta Gminy; 

2. Urząd Gminy w Maciejowicach wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można 
skontaktować się poprzez e-mail: o.oc.zk@maciejowice.pl w każdej sprawie dotyczącej 
przetwarzania Pani/Pana danych; 

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji przez Urząd Gminy                     
w Maciejowicach obowiązków wynikających z przepisu prawa oraz na podstawie art.                  
6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  27 kwietnia 
2016 r. ; 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione 
do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do 
realizacji celów przetwarzania danych osobowych - okres wynikający z prawa 
wewnętrznego tj. Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt oraz z przepisu prawa 
powszechnie obowiązującego; 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich 
sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w każdym 
czasie, jeżeli była podstawą przetwarzania; 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

8. Podanie Pani/Pana danych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków 
wynikających z przepisów prawa; 

Zapoznałam/-em się z treścią powyższego i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych w niniejszej sprawie. 

 

 

.............……………………………….. 

      (data, podpis) 

 

 

 

 


