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

…………………………………….      / miejscowość i data/ 

……………………………………  

……………………………………. 
                  / Nazwa i adres inwestora robót / 
tel. ………………………………… 
       

         

WÓJT GMINY  

              NIEMCE 

 

 

WNIOSEK   

O zawarcie umowy na wydzierżawienie pasa drogowego drogi wewnętrznej na czas 

budowy/przebudowy zjazdu 

 
na podstawie: 

1. Zezwolenia na zlokalizowanie zjazdu wraz z mapą przedstawiającą lokalizację zjazdu.* 

2. Pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych w oparciu o dokumentację 

projektową.* 

 
 

z drogi wewnętrznej położonej na dz. ewid. nr............ w m. ................................. 

 

na działkę ewid. nr ............. położonąw m. …………………………............ na terenie gminy Niemce. 

 

 

1. Inwestor Robót …………………………………………………………………………………….... 

 

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

 

2. Jednostka występująca o zezwolenie ………………………………………………………………... 

 

    ………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Wymiary, powierzchnia oraz rodzaj zajętych elementów pasa drogowego w czasie  

    wykonywania robót: 
 

 

- jezdnia do 50% 
 
 szerokości włącznie:   długość …..…..m      szerokość  .….….  m    pow. …….…m

2 

 

-  
pozostałe  elementy  pasa drogowego:  długość …….…m     szerokość ……...m       pow.  ..…...… m

2
 

 

4. Okres dzierżawy pasa drogowego od dnia …………….…………...do dnia ………………………. 

 

5. Liczba dni zajęcia pasa drogowego………………………………………………………………. 

 

 

6. Wykonawca robót /nazwa i adres/ …………..…………………………………………………… 

 

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

 

    ………………………………………………………………………tel. …………………………. 

 

 



7. Osoba odpowiedzialna  za prowadzenie robót lub kierownik robót /  oznakowanie pasa drogowego* /:     

    Imię  i nazwisko: ………………………………………………………………………………….. 

    Adres  ……………………………………………………………………………………………… 

    …………………………………………………………tel. ……………………………………… 

    Uprawnienia bud.  nr……………………………………………………………………………… 

  
          ………………………………………. 

           Podpis wnioskodawcy 

 

Do wniosku dołącza się: 
1. Kopia zezwolenia na zlokalizowanie zjazdu w pasie drogowym wraz z załącznikiem do zezwolenia (mapa syt-wys. z 

wrysowaną lokalizacją zjazdu) / Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych wraz z dokumentacją projektową* 

2. Projekt organizacji ruchu lub schemat oznakowania drogi, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub 

ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu drogowego. 

3. Inne dokumenty np:  pełnomocnictwo wykonawcy do reprezentowania inwestora wraz z dowodem  uiszczeniem opłaty 

skarbowej w kwocie 17,00 zł. 

  

Uwaga 

1.  Wniosek należy  złożyć  min. 14 dni przed  planowanym  terminem zajęcia pasa drogowego. 

2.  Za okres końcowy dzierżawy pasa drogowego uważa się przywrócenie pasa drogowego do stanu pierwotnego i zgłoszenie       

    odbioru pasa  do tut. Urzędu.  

3. Powierzchnia zajętego pasa drogowego  obejmuje cały plac budowy tj: miejsce wykopu, odkładu urobku, składowania  

    materiałów itp. 

4. Pozostałe elementy pasa drogowego – powierzchnia pasa drogowego  pomiędzy poboczem  a geodezyjną granicą pasa  

          drogowego ( granicą działki przylegającą do drogi) 

 

 

        *- niepotrzebne skreślić 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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) - dalej: RODO,  

 

1. Administratorem Pana/Pani danych będzie Wójt Gminy Niemce ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce, tel. 81 756 15 21; info@niemce.pl 

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może Pan/Pani skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych drogą 

elektroniczną: iod@niemce.pl lub pisemnie na adres Administratora danych. 

3. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o zawarcie umowy na wydzierżawienie pasa drogowego, w zw. z art. 

63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) oraz art. 6 

ust. 1 lit. b) RODO. 

4. Odbiorcami Pana/Pani danych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na 

zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, 

podmioty przetwarzające, którym Wójt Gminy Niemce zleci wykonywanie czynności przetwarzania danych, oraz innym odbiorcom: 

operator pocztowy. 

5. Państwa dane będą przechowywane przez okres  niezbędny do rozpatrzenia wniosku, a następnie archiwizowane zgodnie z jednolitym 

rzeczowym wykazem akt. 

6. Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym 

profilowaniu, ani nie zostaną przekazane do państwa trzeciego (poza obszar Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii i Lichtensteinu) lub 

organizacji międzynarodowej. 

7. Ma Pan/Pani prawo do żądania od Wójta Gminy Niemce dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przechowywania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych; 

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego, gdy przetwarzanie 

Twoich danych osobowych narusza przepisy  Rozporządzania 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. 

9. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy cywilno-prawnej. W przypadku nie podania danych 

osobowych nie będzie możliwe jej zawarcie. 
 

 

mailto:info@niemce.pl

