
  .................................. dn. ............................... 

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

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

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

oznaczenie strony (imię, nazwisko, adres  

lub nazwa i siedziba inwestora) 

PESEL......................................      Gmina Kozienice 

NIP...........................................      ul. Parkowa 5 

REGON....................................      26-900 Kozienice 

TEL…………………………... 

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia         

w pasie drogowym robót związanych z umieszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej 

nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. 

(PROWADZENIE ROBÓT) 
 Proszę o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego 

drogi................................... w miejscowości........................................dokładna 

lokalizacja.................................................................................................................................... 

w celu wykonania:........................................................................................................................ 

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

1. Powierzchnia pasa drogowego zajęta w celu wykonania w/w robót:.......................................   

w tym: - jezdnia – wymiary.......................................................................................................... 

               razem m2 ........................ 

            - pozostałe elementy ( chodnik, pobocze, plac, ścieżka rowerowa, ciąg pieszy,  

               ciąg pieszojezdny, zieleńce ) – wymiary....................................................................... 

               razem m2 ........................ 

2. Planowany termin zajęcia pasa drogowego: od dnia............................do dnia........................ 

tj. dni................. . (Za okres końcowy zajęcia pasa drogowego uważa się dzień przywrócenia 

terenu do stanu poprzedniego i przekazania go protokółem odbioru podpisanym przez 

przedstawiciela Urzędu Miejskiego w Kozienicach) 

3. Wykonawcą robót będzie: 

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

4. Kierownikiem budowy (robót) – odpowiedzialnym za wykonanie robót zgodnie z 

projektem, zezwoleniem zarządu drogi i za bezpieczeństwo ruchu oraz utrzymanie porządku, 

będzie Pan/i ......................................................, zam. ul............................................................ 

nr ..............., kod pocztowy .............................. m-ć ................................................................., 

nr uprawnień ..............................................................tel. służbowy .......................................... 

tel. komórkowy ....................................................tel. domowy ................................................. 
 

Klauzula 

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej 

RODO informuję, iż:  

Administratorem Państwa danych jest Burmistrz Gminy Kozienice. Siedzibą administratora 

jest Urząd Miejski w Kozienicach, 26 – 900 Kozienice, ul. Parkowa 5. Zgodnie                        

z Zarządzeniem Burmistrza Gminy Kozienice Nr 479/2018 z dnia 24 maja 2018 roku 

wyznaczono inspektora danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Kozienicach. Wszelką 

korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych 

prosimy kierować na adres administratora lub na adres: iod@kozienice.pl. Państwa dane 

osobowe są przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku.   

mailto:iod@kozienice.pl


Podanie administratorowi danych osobowych wynika z Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku      

o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.) lub jest 

dobrowolne (np. Nr tel.). Państwa dane będą przechowywane 5 lat od realizacji wniosku. 

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,             

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W przypadku wątpliwości               

co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora mają 

Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 

osobowych.  

Oświadczam, że 

Ja, niżej podpisany/na wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych                  

w podanym wyżej zakresie przez Gminę Kozienice z siedzibą w Kozienicach, ul. Parkowa 5,                     

Tel: 48 6117100 w celu rozpatrzenia wniosku 
 
 
 

...................................................................... 
                                                                                                /data/                                    / podpis wnioskodawcy / 

 

UWAGA – jednocześnie z niniejszym wnioskiem należy złożyć wniosek o wydanie 

zezwolenia w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej. 

W załączeniu:* 

1. projekt budowlany z uzgodnieniami (do wglądu ) 

2. kopia decyzji lokalizacyjnej wydanej przez zarząd drogi, 

3. oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczonego  

w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu 

organowi administracji architektoniczno-budowlanej, 

4. zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas robót – 2 egz.,** 

5. informacja o sposobie zabezpieczenia robót –jeśli nie jest wymagany projekt 

organizacji ruchu, 

6. plan sytuacyjny pasa drogowego przewidywanego do zajęcia (szkic) w skali 1:500  

z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa 

drogowego, a w przypadku umieszczenia reklamy – z podaniem jej wymiarów, 

7. pełnomocnictwo udzielone przez Inwestora do reprezentowanie go przez osobę trzecią  

w sprawach związanych z zajęciem pasa drogowego + opłata skarbowa za 17 zł,*** 

8. harmonogram robót-wymagany w przypadku prowadzenia robót etapami, 

9. oświadczenie kierownika budowy o podjęciu obowiązków kierownika 

10. inne ………………………………………………………………………………… 
      - * niepotrzebne skreślić, 

      - ** dopuszcza się złożenia kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem, 

- *** ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2018.1044 t.j. z dnia 

2018.05.30)    
 

   Uwaga : 
 

Teren zajęty obejmuje cały plac budowy tj. miejsce wykopu, odkładu urobku, składowania    

materiałów, powierzchnię zajętą przez sprzęt, barakowozy, jak również drogi objazdowe  

i dojazdowe (za wyjątkiem objazdu po istniejącej sieci dróg). 

 

Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłaty – na podstawie art. 40 ustawy  

z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. 

zm.) stawki opłat są określone w uchwale Rady Miejskiej w Kozienicach  

z dnia 28.10.2004 r. nr XXVII/454/2004 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat  

za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych, na cele niezwiązane z budową, przebudową, 

remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. 

 

 








