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

 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

     ( oznaczenie wnioskodawcy, adres , telefon kontaktowy) 

 

 

    Wójt Gminy Maciejowice 

ul. Rynek 7                                                

08-480 Maciejowice 

 

 

WNIOSEK 

 
o wydanie zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym 

 

(ZAJĘCIE PASA) 
 

           Proszę o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego  drogi gminnej Nr………… 

nazwa drogi................................................................................................................................ 

w miejscowości .................................................dokładna lokalizacja ...................................... 

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

cel zajęcia pasa drogowego……………………………………………………………………  

zgodnie z Decyzją  nr ……………………….  z dnia …………………………. ….uzyskano 

zezwolenie na lokalizację urządzenia w pasie drogowym w/w drogi. 

 

1. Powierzchnia pasa drogowego zajęta w celu wykonania w/w robót: ………………… ..m2            

w tym:  

I. Powierzchnia chodników, ścieżek rowerowych, placów, zatok, autobusowych, 

parkingów oraz pozostałych elementów pasa drogowego z wyłączeniem jezdni:    

………………………… m2 

II. Powierzchnia jezdni do 20% szerokości: 

…………………………. m2            

III. Powierzchnia jezdni od 21% do 50% szerokości: 

…………………………. m2                    

IV. Powierzchnia jezdni od 51% do 100% szerokości: 

…………………………. m2                    

 

2. Planowany termin zajęcia pasa drogowego  od dnia: …………………………….do dnia 

……………………………………… tj. …………… dni. Za okres końcowy zajęcia pasa 



drogowego uważa się dzień przywrócenia terenu do stanu poprzedniego i przekazania go 

protokołem odbioru podpisanym przez przedstawiciela Gminy Maciejowice. 

3. Inwestorem robót (zgodnie z pozwoleniem na budowę)  jest: ………………........................ 

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

sprawę prowadzi Pan/i …………………………………… tel.……………………………….. 

4. Generalnym wykonawcą robót będzie………………………………………………………. 

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

5. Kierownikiem budowy (robót) odpowiedzialnym za wykonanie robót zgodnie z projektem, 

zezwolenia zarządu drogi i za bezpieczeństwo ruchu oraz utrzymanie porządku, będzie Pan/i 

…………………………………… zam.……………………………………………………… 

nr uprawnień ………………………………………………….. tel.………………………….. 

6. Inspektorem nadzoru będzie Pan/i – nie dotyczy przyłącza elektroenergetycznego 

budowanego w trybie zgłoszenia 

……………………………………zam.……………………………………………………… 

nr uprawnień ………………………………………………….. tel.…………………………. 

 

PRAWIDŁOWOŚĆ DANYCH NA WNIOSKU POTWIERDZAM WŁASNORĘCZNYM PODPISEM 

 

 

                                                                                              .................................................... 
                                                                                                           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 zajęcia pasa drogowego , 

2. Kopia decyzji  lokalizacyjnej wydanej przez zarząd drogi. 

3. Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę urządzenia  umieszczanego w pasie 

drogowym  o zgłoszeniu budowy właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej, 

4. Zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu, który powinien określać również sposób 

zabezpieczenia robót – 1 egz., jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza 

widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub 

pieszych  

5. Informacja o sposobie zabezpieczenia robót – jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu. 

6. 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).  

 

Uwaga: 

Teren zajęty obejmuje cały plac budowy tj. miejsce wykopu, odkładu urobku, składowania materiałów, 

powierzchnię zajętą przez sprzęt, barakowozy, jak również drogi objazdowe i dojazdowe (za wyjątkiem objazdu 

po istniejącej sieci dróg). 

Za zajęcie powierzchni pasa drogowego drogi gminnej  pobierane są opłaty według stawek określonych                         

w Uchwale Nr V/42/2019 Rady Gminy Maciejowice z dnia 29 marca 2019r., (Dziennik Urzędowy 

Województwa Mazowieckiego z 2019, poz. 6265) w sprawie wysokości  stawek opłat za zajęcie pasa 

drogowego dróg gminnych 

 

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) 

 


