
 

 
........................................                                                                     ………………….., dnia ................ 

   ( Wnioskodawca) 

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

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

         (adres) 

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

                                                                                             Burmistrz Miasta 

                                                                                             Rawa Mazowiecka 

 

WNIOSEK 

o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego 

 

Stosownie do art. 40 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 

2222, z 2018 r. poz. 12, poz. 138, poz. 159, poz. 317) wnoszę o wydanie decyzji o zezwolenie na 

zajęcie pasa drogowego. 

 

1. Ulicy gminnej ......................................... lokalizacyjnie zgodnie z załączonym planem 

sytuacyjnym w zakresie: 

• jezdni o nawierzchni ..............................………....w ilości .....................................................m2  

- co stanowi ..................% jej całkowitej szerokości, 

• chodnika o nawierzchni ...........................…………………………….…...w ilości ..............m2, 

• terenu zieleni i innych elementów pasa drogowego w ilości ..................................................m2. 

 

2. W terminie od dnia .................................... do dnia .............................................tj. dni …........ 

3. W celu prowadzenia robót ........................................................................................................... 

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

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

......................................................................................................................................................, 

w trakcie których zostanie umieszczone urządzenie obce (związane z opłatą coroczną) 

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

......................................................................................................................................................, 

którego rzut poziomy zajmie pas drogowy w ilości …………………………....................... m2. 

 

Jako wnioskodawca zobowiązuje się do: 

1. oznakowania i zabezpieczenia zajętego pasa drogowego zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 

2. przywrócenia zajmowanego pasa drogowego do stanu pierwotnego, wg technologii 

określonej w decyzji, 

3. udzielenia 24-miesięcznej gwarancji na wykonane roboty odtworzeniowe pasa drogowego, 

4. uiszczenia należnych opłat za zajęcie pasa drogowego zgodnie z decyzją w dniu jej 

otrzymania. 

 

  Kierownikiem robót lub osobą do kontaktu będzie: 

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

  zamieszkały:                          ........................................................................ 

  telefon służbowy:                  ........................................................................ 



 

 

Do niniejszego wniosku załączam: 

 

1. Szczegółowy plan sytuacyjny  w skali 1:1000  lub 1: 500 z zaznaczeniem granic 

i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego 

2. ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego 

odcinka pasa drogowego 

3. zatwierdzony projekt organizacji ruchu  określający również sposób zabezpieczenia robót – 

zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego  

4. oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie 

drogowym lub o zgłoszeniu zamiaru budowy lub prowadzeniu robót właściwemu organowi 

administracji architektoniczno  lub realizacji w trybie art. 29a ustawy Prawo budowlane 

5. harmonogram robót –jeżeli roboty prowadzone będą etapowo 

6. Pełnomocnictwo, jeżeli Inwestor działa przez Pełnomocnika 

7. inne.................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

……………………………… 

 

                                                                                          (podpis wnioskodawcy) 

 

 
Informacja o ochronie danych osobowych 

Szanowni Państwo, 

  

z dniem 25 maja 2018 r. zmieniają się obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. Zaczyna bowiem 

obowiązywać Ogólne Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych („RODO”). 

W tej informacji przedstawiamy najważniejsze zagadnienia dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych: 

  

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych 

  

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA 

Administratorem jest Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka, mający siedzibę w Rawie Mazowieckiej (96-200) przy pl. 

Piłsudskiego 5. 

  

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA 

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email um@rawamazowiecka.pl lub pisemnie na adres 

siedziby administratora. 

  

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH 

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 

osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez email iod@rawamazowiecka.pl, pisemnie 

na adres siedziby administratora lub pod numerem telefonu Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka 46 8144711. 

  

PODSTAWA PRAWNA 

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie: 

- art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane 

dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; 

- art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze; 

- art. 6 ust. 1 lit. d RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub 

innej osoby fizycznej; 

- art. 6 ust. 1 lit. e RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub 

w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi; 

Informujemy, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i 

organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, 

zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.  

 


