
                                                                Kozienice, dnia ................................ 
Dane wnioskodawcy: 

 
……………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko lub nazwa inwestora) 

……………………………………………………………………… 

(adres) 

……………………………………………………………………… 

(adres) 
 

PESEL...................................... 

       

NIP...........................................        

REGON....................................       

TEL………………………….. 

 

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE  

ul. Parkowa 5 

26-900 Kozienice 
 

 

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO W 

CELU UMIESZCZENIA W PASIE DROGOWYM URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY 

TECHNICZNEJ NIE ZWIĄZANEJ Z POTRZEBAMI ZARZĄDZANIA DROGAMI 
LUB POTRZEBAMI RUCHU DROGOWEGO. 

(OPŁATY ROCZNE) 
 

Proszę o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi........................................ 

 

w miejscowości.................................dokładna lokalizacja................................................. 

 

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

 

w celu umieszczenia............................................................................................................ 

 

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

 

Powierzchnia rzutu poziomego urządzenia umieszczonego w pasie drogowym: 

 

........................................... : wymiary: długość .............m, szerokość ..............m = ..............m2 

               (obiekt/urządzenie) 

 

........................................... : wymiary: długość .............m, szerokość ..............m = ..............m2 

               (obiekt/urządzenie) 

 

Razem: ……… m2 

 

Planowany termin umieszczenia urządzenia w pasie drogowym w/g obowiązujących stawek 

za umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania 

drogami lub potrzebami ruchu drogowego określonych w uchwale Rady  Miejskiej                   

w Kozienicach z dnia 28.10.2004 r. nr XXVII/454/2004, Nr XI/110/2019 z dnia 19.08.2019r. 

oraz Nr XV/166/2019 z dnia 28.11.2019r. od dn. ................................................          

na czas nieokreślony.  

 

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.  Podanie administratorowi danych 

osobowych wynika z Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 

2021 r., poz. 1376 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 
   

 
 

 
 
 

                                                                                                                                 /podpis / 
 

 

W załączeniu: 

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

i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, 

2. kopia decyzji lokalizacyjnej wydanej przez zarząd drogi. 

 

Uwaga : 
 

Wniosek o zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń 

infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami 

ruchu drogowego należy złożyć; 

- razem z wnioskiem na 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 

 

 

 

mailto:iod@kozienice.pl

	PESEL......................................

