
Urząd Gminy Daszyna, 99-107 Daszyna 34a, tel.: 24 357-10-00, fax. 24 389-04-00, email: sekretariat@gminadaszyna.pl 

............................................      Daszyna, dn. ....................................... 
      (wnioskodawca)         
 
............................................        
             (adres)          
 

Wójt Gminy Daszyna 

Daszyna 34a, 99-107 Daszyna 

 

 

W N I O S E K 

o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej / dojazdowej / wewnętrznej: 

.......................................................................................................................................... 
(numer i nazwa drogi) 

 

1. Rodzaj robót: 

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

..................................................................................................................................... 
(dokładne określenie robót, opis metody wykonania prac, np. metoda całkowitego rozkopu drogi, rozkopu połówkowego drogi,  

przecisku pod drogą, przewiertu sterowanego pod drogą) 
 

2. Wymiary, powierzchnia oraz rodzaj zajętych elementów pasa drogowego na czas 
wykonywania robót: 

 jezdnia: długość ................... m, szerokość ................... m, powierzchnia .................. m2 

 rodzaj nawierzchni: ...................................................................................................... 

 inne elementy: długość ............... m, szerokość ............... m, powierzchnia ............... m2 

 rodzaj nawierzchni: ...................................................................................................... 

 

3. Rodzaj, wymiary, powierzchnia urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi, 
lokalizowanych w wyniku prowadzenia robót: 

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

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

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

4. Generalnym wykonawcą będzie: 

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

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

..................................................................................................................................... 
(nazwa i adres firmy lub inwestora) 

5. Kierownikiem robót będzie: 

..................................................................................................................................... 
(imię i nazwisko, telefon służbowy) 

 
6. Okres zajęcia pasa drogowego planuje się: 

 od dnia .............................. do dnia .............................. 

 z wyłączeniem: ............................................................. 

 łącznie ilość dni: ........................................................... 



Urząd Gminy Daszyna, 99-107 Daszyna 34a, tel.: 24 357-10-00, fax. 24 389-04-00, email: sekretariat@gminadaszyna.pl 

 
Za okres końcowy zajęcia pasa uważa się dzień przywrócenia terenu do stanu 
pierwotnego i przekazania go protokołem do tutejszego zarządcy. 
 
 
 

Do wniosku załącza się: 
1. Plan sytuacyjny z zakreślonym kolorem czerwonym obrysem zajętej powierzchni pasa drogowego. 
2. Decyzja/zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym obiektu budowlanego lub urządzenia 

niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (do wglądu). 

 
 
Wykonawca stwierdza, że posiada pełen asortyment materiałów, odpowiedni sprzęt i moc 
przerobową, a także zabezpieczy i oznakuje teren prowadzonych robót. 
 
Prawidłowość danych do wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem. 
 
 

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

 
 
UWAGA! 

1. Teren zajęty obejmuje cały plac budowy, tj. miejsce wykopu, odkładu, urobku, składowania materiałów, powierzchnię zajęta przez 
sprzęt, barakowozy, jak również drogi objazdowe i dojazdowe (za wyjątkiem objazdu po istniejącej sieci dróg). 

2. Za zajęcie pasa drogowego opłaty pobiera się zgodnie z uchwałą Rady Gminy w Daszynie Nr XXV/129/2004 z dnia 29 grudnia 
2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m

2
 pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Gmina 

Daszyna. 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

           Spełniając wymogi 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 Wójt Gminy Daszyna informuje, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Daszyna, Daszyna 34a, 99-107 Daszyna; 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktowad się pisemnie, pocztą 

tradycyjną na adres Daszyna 34a, 99-107 Daszyna lub e-mail: iod@gminadaszyna.pl; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach określonych w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 470, z późn. zm.).; 

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do paostwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonywania celów ustawowych (5 lat) 

Urzędu Gminy Daszyna; 

6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie bez wpływu na zgodnośd z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na 

podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

Inspektor Ochrony Danych 
iod@gminadaszyna.pl 

Z powyższymi informacjami zapoznałam(em) się  

……….............……………………………………………………… 
(czytelny podpis osoby lub osób informowanych) 

 

mailto:iod@gminadaszyna.pl

