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Daszyna, dn. .................................. 
............................................ 

(wnioskodawca) 
 

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

 

Wójt Gminy Daszyna 

Daszyna 34a, 99-107 Daszyna 
 
 

WNIOSEK 
na umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym 

 
Proszę o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury 

technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. 

 
1. Nazwa Inwestora: 

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

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

adres: ………………………………………………………………………………………………………….. 

telefon: ................................................................. . 

2. Cel zajęcia (określić rodzaj urządzenia): 

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

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

3. Lokalizacja: ............................................................................................................................................ 

...................................................................................................................................................................... 
(numer i nazwa drogi lub ulicy, odcinka, miejscowość) 

4. Powierzchnia rzutu poziomego urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami 

zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (podać w m²): ................................................ 

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

 
UWAGA: opłata uiszczana corocznie na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 470, z późn. zm.). 

 
5. Okres zajęcia pasa drogowego w celu umieszczenia urządzenia w pasie drogowym: 

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

6. Inwestor/Wykonawca zakresu rzeczowego:  

a) nazwa jednostki: ............................................................................................................................... 

b) adres: ............................................................................................................................................... 

c) telefon: ............................................................................................................................................. 

 
 

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

 
 
Załączniki: 

1) plan sytuacyjny z zaznaczoną trasą urządzeń objętych wnioskiem, 
2) kserokopia decyzji stanowiącej zezwolenie na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami 

zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (decyzja na prawo dysponowania gruntem). 
 



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

 

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

