
                                                                                                             .............................................................                           
                                                                                                                                                    (miejscowość, data) 

 

.......................................................................................... 
(dane wnioskodawcy-adres zamieszkania, nr NIP, nr telefonu) 

 

 

 

Burmistrz  Nowogrodźca  

ul. Rynek 1, Ratusz 

59-730 Nowogrodziec  

urzad@nowogrodziec.pl                                                                                                  
 

 

 

WNIOSEK 
 

o wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy w pasie drogowym 

i zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy 

 

 

ul.: ................................................... miejscowość ............................................................... 

 

działka nr .................................... obręb ................................................  

 

1. Wymiar reklamy -  powierzchnia........................................................... m² 

 

długość .............................................. szerokość .......................................................... 

 

Jednostronna, dwustronna* .......................................................................................... 

        
                                                               (dokładne określenie robót, cel) 

 

2. Treść reklamy: .............................................................................................................................. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

3. Miejsce umieszczenia reklamy: 

 odległość od krawędzi jezdni, chodnika* - ................................. mb 

 

4. Okres planowanego zajęcia pasa drogowego: 

od dnia .............................................................. do dnia ..................................................................... 

za okres końcowy zajęcia uważa się dzień przywrócenia terenu do stanu poprzedniego i przekazania 

go protokołem odbioru do tutejszego Urzędu. 

 

5. Osoba odpowiedzialna za roboty budowlane: 
      (imie i nazwisko, telefon kontaktowy, adres) 

 

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

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

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

 



 

6. Wymiary, powierzchnia oraz rodzaj zajętych elementów pasa drogowego w celu   

    umieszczenia reklamy: 

- chodnik* -      dł. ............................... m, szer. ..............................., pow. .................................. m² 

- pobocze, zieleniec* - dł. .................... m, szer. .............................., pow. .................................. m²  

 

8. Wykonawca robót: 

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

 

................................................................................................................................................................ 
( imię i nazwisko, nazwa firmy, adres) 

 

 

                                                      

......................................................................................................................                    
                                             (czytelny podpis osoby fizycznej lub osoby upoważnionej do   reprezentowania wnioskodawcy) 

 

 

 

Do wniosku dołącza się: * 
1. szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1: 500 z zaznaczeniem miejsca umieszczenia reklamy i 

jej wymiarów. 

2. zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajecie pasa wpływa na ruch drogowy lub ogranicza 

widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów 

lub pieszych.  

3. Stanowisko Starostwa ( brak sprzeciwu, pozwolenie ) w myśl ustawy Prawo budowlane. 

4. Upoważnienie od inwestora do występowania w Jego imieniu* ( opłata skarbowa 17 zł ). 

5. W przypadku planowanego umieszczenia reklamy w strefie Konserwatorskiej – Decyzję 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.* 

 
*- niepotrzebne skreślić 

 

POUCZENIE 

 
1. Okres zajęcia pasa drogowego liczy się od dnia zajęcia do dnia przywrócenia go do stanu jak w  

    zezwoleniu. 

2. Za przekroczenie terminu zajęcia pasa drogowego jak i za zajęcie większej powierzchni jak w zezwoleniu 

    zarządca drogi nalicza kary pieniężne. 

3. Powierzchnie zajęcia rozumie się jako powierzchnia reklamy w m². 

4. Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłatę – art. 40 ust. 3 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach  

    publicznych. (Dz. U. Z 2007 r. nr19, poz. 115) na zasadach określonych Uchwałą Rady Miejskiej w 

Nowogrodźcu z dnia 01 czerwca 2004 r. ( Dz.U. Woj. Dolnośl. Nr 127 z 2004 r. poz. 2203 ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA  

W POSTĘPOWANIACH W SPRAWIE ZAJĘCIA PASA RUCHU DROGOWEGO DROGI GMINNEJ  

 

       Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (zwane dalej RODO), informuje się o zasadach 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach  z tym związanych: 

 

1. Kto będzie posiadał Pani/Pana dane osobowe? 

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec z siedzibą 

59-730 Nowogrodziec, ul. Rynek 1; urzad@nowogrodziec.pl, tel. 75 73 80 660.   

- Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IODO) – iod@nowogrodziec.pl. 

2. Dlaczego i na jakiej podstawie przetwarzamy Pani/Pana dane? 

- dane osobowe będą przetwarzane w celu wydania decyzji w sprawie zajęcia pasa ruchu drogowego drogi 

gminnej. 

- na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na administratorze) oraz ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 2068 ze zmianami). 

3. Komu dane będą przekazane, kto będzie miał do nich dostęp? 

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa np.: organy administracji publicznej oraz podmioty, które na 

podstawie umów przetwarzają dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Gminy i Miasta 

Nowogrodziec, w szczególności w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów 

informatycznych.            

4. Jak długo będziemy posiadali Pani/Pana dane? 

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w 

pkt 2, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia  18 stycznia 

2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji 

w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67 ze 

zmianami). 

5. Jakie prawa Pani/Panu przysługują? 

- Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania 

(poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych osobowych (w sytuacji, gdy przetwarzanie 

danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego                         z przepisu prawa 

lub w ramach sprawowania władzy publicznej), prawo do ograniczenia przetwarzania danych (przy czym 

przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa). 

- W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody 

przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

- Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa UODO                    (na 

adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

6. Czy muszę podać swoje dane? 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, w szczególności przepisami 

ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 2068 ze 

zmianami). Niepodanie wymaganych prawem danych uniemożliwi rozpatrzenie Pani/Pana wniosku. W 

pozostałym zakresie podanie danych osobowych może być dobrowolne.  

 

 

 

 

…………………………………………… 

/otrzymałem,  wnioskodawca ( pieczęć i podpis )/ 
 

                                                                                 


