Lesznowola, ..........................................
................................................
(imię i nazwisko/ nazwa wnioskodawcy)

................................................
(adres)

................................................
................................................
tel. kontaktowy
UWAGA: PODANIE NUMERU TELEFONU
MOŻE USPRAWNIĆ ZAŁATWIENIE SPRAWY

WÓJT GMINY LESZNOWOLA
UL. GMINNNA 60
05 – 506 LESZNOWOLA

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO
W CELU PROWADZENIA ROBÓT
Zwracam się z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej
w miejscowości ....................................................... ulica ..........................................................
działka nr ew. ............................... w celu wykonania ................................................................
1) Powierzchnia zajętej jezdni utwardzonej:
a) do 20% szerokości włącznie: ...............................................................................................m2
b) powyżej 20% do 50% szerokości: .......................................................................................m2
c) powyżej 50% szerokości: ....................................................................................................m2
2) Powierzchnia zajętej jezdni nieutwardzonej:
a) do 50% szerokości: ..............................................................................................................m2
b) powyżej 50% szerokości: ....................................................................................................m2
3) Powierzchnia zajętego chodnika: ......................................................................................m2
4) Powierzchnia zajętego pobocza: ........................................................................................m2
Planowany okres zajęcia pasa drogowego: od..................................do........................................
Za okres końcowy zajęcia pasa drogowego uważa się dzień przywrócenia terenu do stanu
poprzedniego.
Niniejszy dokument:
Odbiorę osobiście

/

Proszę o przesłanie pocztą**

.................................................
(podpis)

Załączniki:
1. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem powierzchni
zajęcia pasa drogowego
2. Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę umieszczonego obiektu lub o zgłoszeniu
budowy właściwemu organowi lub oświadczenie o prowadzeniu inwestycji bez zgłoszenia (zgodnie
z art. 29a ust. 1, 2 w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 20 ustawy prawo budowlane /t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1333)/
lub kopia pozwolenia na budowę /zgłoszenia*.
VERTE

3.
4.

Zatwierdzony projekt organizacji ruchu /jeżeli zajęcie pasa drogowego odbywa się na ulicy
o nawierzchni asfaltowej bądź z kostki betonowej/ lub informacja o sposobie zabezpieczenia robót*.
Harmonogram robót, zwłaszcza w przypadkach etapowego prowadzenia robót*.

* niepotrzebne skreślić
** właściwe zaznaczyć

UWAGA
1. W przypadku umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych
nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego należy również złożyć
wniosek dotyczący ich umieszczenia w pasie drogowym.
2. Wniosek o zajęcie pasa drogowego należy złożyć min. 14 dni przed planowanym terminem jego zajęcia.
3. Teren zajęty obejmuje cały plac budowy tj. miejsce wykopu, odkładu urobku, składowania materiałów,
powierzchnię zajętą przez sprzęt, barakowozy, jak również drogi dojazdowe (za wyjątkiem objazdu po
istniejącej sieci dróg).
4. Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłaty zgodne z Uchwałą Nr 250/XXII/2020 Rady Gminy Lesznowola
z dnia 26 marca 2020r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg
gminnych na terenie Gminy Lesznowola (Dz. Urzęd. Woj. Maz. z 2020r., poz. 5295).
W przypadku kiedy wnioskodawca działa przez pełnomocnika należy załączyć do wniosku pełnomocnictwo.
W przypadku kiedy wnioskodawcą jest osoba prawna należy załączyć do wniosku dokument potwierdzający upoważnienie
osób fizycznych do występowania w imieniu osoby prawnej.
Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (opisu, wypisu lub kopii) z chwilą złożenia do organu
podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00zł. Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się na rachunek Gminy Lesznowola:
Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej nr 55 8022 0000 0000 0257 2000 0018.
Administratorem zamieszczonych w formularzu danych osobowych jest Wójt Gminy Lesznowola. Dane zbierane są
wyłącznie w celu wydania decyzji (postanowienia). Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania
administracyjnego.
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Zgodnie z 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 , informujemy iż:
a)
administratorem danych osobowych jest Gmina Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola. Dane kontaktowe:
Gmina Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola, tel. (22) 757-93-40, fax. (22) 757-92-70., email: rodo@lesznowola.pl.
b)
dane kontaktowe inspektora ochrony danych: mail: inspektor@lesznowola.pl, adres do korespondencji: Inspektor
ochrony danych, Gmina Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola.
c)
dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
•
wydania zezwolenia na lokalizację urządzenia w pasie drogowym drogi gminnej;
•
wydania zezwolenia na zajęcie pasa w celu prowadzenia robót w pasie drogi gminnej
•
wydania zezwolenia na umieszczenie urządzenia w pasie drogi gminnej
•
wydanie zezwolenia - awaria urządzeń
•
Weryfikacji opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenia urządzeń
d)
podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) i b) oraz lit. c) RODO – wskazane przepisy
pozwalają administratorowi danych na podjęcie działań przed zawarciem umowy z osobą, której dane dotyczą lub wykonanie
umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą; wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych
osobowych wynikającego z następujących przepisów:
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2021r. poz. 735 ze zm.)
- ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020r. poz. 470 ze zm.)
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o Opłacie Skarbowej (Dz. U. z 2020r. poz. 1546 ze zm.)
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenie warunków udzielenia zezwoleń na zajęcie pasa
drogowego (Dz. U. z 2016r. poz.1264)
- Uchwała Nr 250/XXII/2020 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 marca 2020r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za
zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych na terenie Gminy Lesznowola (Dz. Urzęd. Woj. Maz. z 2020r., 5295),
a w zakresie nieuregulowanym ww. przepisami oraz wykraczającym poza zakres danych niezbędnych do zawarcia lub
wykonania umowy, dane przetwarzane są na podstawie zgody, osoby której dane dotyczą.
e)
dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom tj.: Archiwum Państwowe, Samorządowe Kolegium
Odwoławcze, Urząd Skarbowy, , ponadto odbiorcami danych mogą być w przyszłości również następujące podmioty j.w.,
f)
okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:
• dane osobowe przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego administratora danych osobowych będą
przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa, który w tym przypadku wynosi 5 lat. W przypadku zezwoleń na
umieszczenie urządzenia w pasie drogi gminnej ze względu na różny okres umieszczenia urządzenia określany przez

Wnioskodawcę i wpisany w zezwolenie; decyzje na umieszczenie urządzenia przechowywane są przez okres 5 lat po
zakończeniu okresu określonego przedmiotowym zezwoleniem..
• dane przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po
jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, wypełnienia obowiązku
prawnego administratora danych (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych), który w tym przypadku
wynosi 5 lat. W przypadku zezwoleń na umieszczenie urządzenia w pasie drogi gminnej ze względu na różny okres
umieszczenia urządzenia określany przez Wnioskodawcę i wpisany w zezwolenie; decyzje na umieszczenie urządzenia
przechowywane są przez okres 5 lat po zakończeniu okresu określonego przedmiotowym zezwoleniem.
•
dane przetwarzane na podstawie zgody przechowywane będą do czasu wycofania zgody.
g) osobie, której dane są przetwarzane:
•
na podstawie wskazanych w pkt. d przepisów prawa, przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych
osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia - w przypadku niezgodnego z
prawem
przetwarzania
danych,
ewentualnie
w przypadku gdy dane osobowe nie są już niezbędne dla celów, w których zostały zebrane,
•
w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy z osobą, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest
osoba, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych jej
dotyczących,
ich
sprostowania,
ograniczenia
przetwarzania
lub
usunięcia
- w przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych, ewentualnie w przypadku gdy dane osobowe nie są już
niezbędne dla celów, w których zostały zebrane,
•
na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jeżeli dane
przetwarzane są w sposób zautomatyzowany, osobie której dane dotyczą przysługuje również prawo do przenoszenia
danych. Ponadto osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych
osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia - o ile osoba, której dane dotyczą
cofnęła zgodę na ich przetwarzanie, a żądanie dotyczy danych przetwarzanych na podstawie zgody i nie ma innych
przesłanek ich przetwarzania, jak również w przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych, ewentualnie w
przypadku gdy dane osobowe nie są już niezbędne dla celów, w których zostały zebrane.
h)
osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub
organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub
pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.
i)
podanie danych przetwarzanych:
•
na podstawie przepisów wskazanych w pkt. d przepisów prawa jest obowiązkiem ustawowym i jako takie jest
niezbędne w celu określonym w pkt. c. Konsekwencją niepodania danych będzie wydłużony czas na wydanie zezwolenia lub
odrzucenie wniosku ,
•
W zakresie niezbędnym do podjęcia działań przed zawarciem umowy z osobą, której dane dotyczą lub wykonania
umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu podjęcia działań przed
zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.
W przypadku niepodania danych umowa nie zostanie zawarta,
•
w zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym, umownym,
lub warunkiem zawarcia umowy. Nie ma żadnych konsekwencji niepodania danych osobowych poza tym, iż w takim przypadku
może być wydłużony czas na wydanie zezwolenia.

