Jabłonna, dnia ..............................r.
……………………………………………………
(imię i nazwisko / nazwa podmiotu)

……………………………………………………
(adres zamieszkania / siedziba)

……………………………………………………
(e-mail)

……………………………………………………
(telefon)

URZĄD GMINY JABŁONNA
Wydział Gospodarki Komunalnej
ul. Zegrzyńska 1
05-110 Jabłonna

WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót
Wnoszę o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego:
☐ - drogi gminnej publicznej
☐ - drogi wewnętrznej
ul. ……………………………………………………… dz. ew. nr ………………………………………… we wsi
………………………………………………………………… na odcinku ………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...………………………………………….
(odcinek między ulicami)

w celu wykonania robót polegających na: ...……………………………………………………...…………………..
…………………………………………………………………………………..…………………………………………………………..
(rodzaj robót)

1.

Charakterystyka powierzchni pasa drogowego przeznaczona do zajęcia w celu
prowadzenia:

☐ - robót w pasie drogowym
☐ - zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż prowadzenia robót
w pasie drogowym
- jezdnia do 20 % szerokości
………. m2,
- jezdnia powyżej 20 % do 50 % szerokości
………. m2,
- jezdnia powyżej 50 % szerokości
………. m2,
- chodniki, place w ciągu drogi, ścieżki rowerowe, ciągi pieszo-jezdne, zatoki
parkingowe i przystankowe, pobocza oraz pasy dzielące *
………. m2,
- pozostałe elementy pasa drogowego
………. m2.
2. Planowany termin zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót:
a) od dnia ………………………… do dnia ……………………… tj. …………. dni*,
b) według harmonogramu stanowiącego załącznik do wniosku*.
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3.

Generalnym wykonawcą robót będzie:…………………………………………………….………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa i adres wykonawcy, telefon**)

4.

Kierownikiem robót – osobą odpowiedzialną za wykonanie robót zgodnie z projektem
technicznym, zezwoleniem zarządcy drogi będzie:
……………………………………………………………………………………………...…………………………………………
(imię i nazwisko, telefon**)

……………………………………………………………
(podpis wnioskodawcy/ów)

Załączniki*:
1. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 odcinka pasa drogowego z zaznaczeniem
granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego.
2. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót lub informacja o sposobie
zabezpieczenia robót jeśli projekt nie jest wymagany.
3. Zgłoszenie wprowadzenia zmian organizacji ruchu w przypadku jej wprowadzenia wraz z
potwierdzeniem zawiadomienia organu zarządzającego ruchem, zarządcy drogi oraz właściwego
komendanta policji;
4. Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia rozpoczęcia budowy,
obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub kserokopia pozwolenia na budowę lub zgłoszenia
rozpoczęcia budowy obiektu umieszczanego w pasie drogowym.
5. Oryginał pełnomocnictwa/upoważnienia w przypadku składania wniosku przez
pełnomocnika/upoważnionego lub kserokopia ww. dokumentu (oryginał do wglądu) wraz z
dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w przypadku działania pełnomocnika.
6. Kserokopia zgody na lokalizację urządzenia.
7. Kserokopia planu zagospodarowania terenu dla wnioskowanych robót.
8. Kserokopia dokumentu z naniesionym technicznymi parametrami projektowanej infrastruktury
(m.in. długość i szerokość, osłony itp.).
9. Inne ..................................................................................................................................................

UWAGI:
1. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego należy złożyć co najmniej na
miesiąc przed planowanym terminem jego zajęcia.
2. Teren zajęcia obejmuje cały plac budowy tj. miejsce wykopu, przecisku, odkładu urobku,
składowania materiałów, powierzchnię zajętą przez sprzęt, jak również drogi objazdowe
i dojazdowe.
3. Za okres końcowy zajęcia uważa się dzień przywrócenia pasa drogowego do stanu
pierwotnego i przekazania go protokołem odbioru zarządcy drogi.
4. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godz. traktuje się jak zajęcie pasa
drogowego przez 1 dzień.
*
**

nie potrzebne skreślić
dane nieobowiązkowe - ale ich podanie może ułatwić rozpatrzenia wniosku
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: numeru telefonu, adres e-mail przez
Wójta Gminy Jabłonna jako Administratora Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Jabłonna do celów
prowadzonego postępowania.
……………………………………………………………
/podpis wnioskodawcy/ów/
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO), informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Gminy Jabłonna z siedzibą w (05-110)
Jabłonnie przy ul.Modlińska 152 jest Wójt Gminy Jabłonna.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu i na podstawie:
- art. 6 ust. 1 lit. c RODO - wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku
art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych w celu wydania decyzji zezwalającej na
zajęcie pasa drogowego w związku z prowadzeniem robót oraz ustalającej z tego tytułu opłaty,
- art. 6 ust. 1 lit. a RODO – wyłącznie na podstawie udzielonej dobrowolnej zgody w zakresie i celu
określonym w treści zgody.
3. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
- prawo dostępu do danych osobowych,
- prawo otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu,
- prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
- prawo do usunięcia danych osobowych,
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora.
4. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Gminy Jabłonna narusza
przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego tj. do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w
pkt 2, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych 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,
- inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Gminy Jabłonna
przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Wójt Gminy Jabłonna.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem.
8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Kontakt z inspektorem ochrony danych e-mail: iod@jablonna.pl.
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