
Nazwa i siedziba podmiotu                                                                                                           miejscowość, data: ………………. 

Adres korespondencyjny 

tel, e-mail 

 

 

 

 

                                                                                     WÓJT GMINY OLESNO 

ul. Wł. Jagiełły 1 33-210 Olesno 

       Nazwa organu - zarządcy drogi 

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 Olesno -  wnoszę o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego 

drogi publicznej - ul. ……………………. w m. ……………….., działka 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 .............................. = ………….m2, 

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

- …………………………..x .............................. = ………….m2, 

- łączna powierzchnia rzutu poziomego urządzenia: ............................... m2, 

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). 

Zarządca drogi może zażądać dostarczenia dodatkowych dokumentów, a w szczególności: 

1)  projektu budowlanego obiektu umieszczanego w pasie drogowym; 

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 XVIII/166/04 z dnia 

8 grudnia 2004r.  Rady Gminy w Oleśnie w sprawie ustalenia wysokości stawek za  zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg 

gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem i ochroną dróg gminnych na terenie Gminy Olesno. 

 

własnoręczny podpis strony lub pełnomocnika 

 

 

Przyjmuję do wiadomości następujące informacje o zasadach przetwarzania moich 

danych osobowych: 

1) administratorem moich danych osobowych jest Wójt gminy Olesno 

2) nie wyznaczono przedstawiciela administratora, 

3) z inspektorem ochrony danych można się skontaktować tel: 14 641 10 70, 

4) moje dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia niniejszego  wniosku, 

5) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest jednocześnie wymogiem ustawowym dla rozpatrzenia 

wniosku, 

6) moje dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej, 

7) odbiorcami moich danych osobowych będą organy administracji samorządowej, sądy, 

firmy prowadzące serwis IT systemów informatycznych używanych przez  .....................................  

oraz firmy realizujące dla ......................... usługi pocztowe, 

8) dane osobowe przechowywane będą zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 18.01.2011 r. w sprawie 

instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 

działania archiwów zakładowych, 

9) mam prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi 

do organu nadzorczego, 

10) moje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania. 


