
         …………………………………………. 
Miejscowość, data 

…………………………………………………………… 
Wnioskodawca– imię i nazwisko lub nazwa 

 
…………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………… 
Adres wnioskodawcy lub siedziba 
 
……………………………………………………………………………………… 
Telefon, e-Mail 
    ………………………………………………  ……………………………………………………………     Nazwa zarządcy drogi 
       
Pełnomocnik do doręczeń – imię i nazwisko        
 
 
………………………………………………………………………………………..                  ……………………………………………………………………. 
  
 
………………………………………………………………………………………    ……………………………………………………………..……… 
Adres pełnomocnika          Adres zarządcy drogi 
 
………………………………………………………………………………………        
Telefon, e-Mail 
              

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA LOKALIZACJĘ W PASIE DROGOWYM 
OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, URZĄDZEŃ LUB REKLAM 

Na podstawie art. 39ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych wnoszę o wydanie zezwolenia na 
lokalizację w pasie drogowym*: 
 

obiektu budowlanego 

urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 
drogowego 

reklamy 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Podaj, jakie obiekty albo urządzenia chcesz zlokalizować w pasie drogowym (np. rodzaj:  obiektu budowlanego,  infrastruktury lub reklamy). 
Podaj również ich wymiary. 

 

Miejsce planowanej lokalizacji: 
 
Numer drogi:**…………………………………….. 
 
Dane adresowe(podaj, jeśli można je ustalić dla miejsca lokalizacji): 
 
Miejscowość ………………………………………………………….........……. Gmina ……………………………………………………………………. 
    
Ulica …………………………..…………………………..…..……………………… Numer…….……………………….………..…………………..……..  

 
Dane ewidencyjne planowanej lokalizacji:** 
 
działka/działki nr .......................................................................................................;  
 
arkusz .........................................................;  obręb……………………………………..…………. 
 
 



Inne informacje 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Możesz podać np.: na jakim odcinku (kilometrze) drogi chcesz zlokalizować inwestycję, pomiędzy jakimi miejscowościami,  stronę drogi. 

 

Do wniosku o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych, urządzeń 
lub reklam dołącz: 

1. Na szczegółowym planie sytuacyjnym w skali 1:1000 lub 1:500, zaznacz proponowaną lokalizację obiektu 

budowlanego, urządzenia lub reklamy. 

2. Dołącz wypis z rejestru gruntów dla wszystkich działek, na których chcesz zlokalizować obiekt budowlany, 

urządzenie lub reklamę. 

3. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dołącz, jeśli na obszarze twojej inwestycji 

taki plan obowiązuje. 

4. Projekt techniczny powinien zawierać szkic graficzny obiektu budowlanego, urządzenia lub reklamy oraz szkic 

konstrukcyjny (np. z wymiarami reklamy). 

5. Jeśli jesteś reprezentowany przez pełnomocnika to dołącz pełnomocnictwo wraz z dowodem zapłaty opłaty 

skarbowej za jego udzielenie (w wysokości 17 zł). Nie trzeba dołączać pełnomocnictwa, jeśli wniosek w imieniu 

przedsiębiorcy składa osoba wpisana jako pełnomocnik do CEIDG. 

 
 
……………………………………………………………………. 

        Podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika 

Uwagi końcowe: 

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej 

niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego należy złożyć z 

wyprzedzeniem umożliwiającym rozpatrzenie wniosku i wydanie zezwolenia przed terminem rozpoczęcia 

inwestycji. 

2. Zezwolenie wydaje się na czas nieokreślony. 

3. Ze względu na wymogi wynikające z warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 

oraz ochrony pasa drogowego, zarządca drogi może odmówić wydania zezwolenia na lokalizację w pasie 

drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych  

z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego albo wydać zezwolenie na czas 

określony. 

4. W zezwoleniu określa się rodzaj inwestycji, sposób, miejsce i warunki jej umieszczenia  

w pasie drogowym. 

5. Po uzyskaniu zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej 

niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego należy: 

− uzgodnić z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projekt budowlany obiektu lub 

urządzenia,  

− następnie uzyskać pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy albo wykonania robót budowlanych na 

budowę,  

− następnie uzyskać zezwolenie zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie 

drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia. 

6. Utrzymanie obiektów i urządzeń, należy do ich posiadaczy. 

  

 

 

 



 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Lądek reprezentowana przez 

Wójta Gminy. Kontakt: listownie: ul. Rynek 26, 62-406 Lądek, przez elektroniczną skrzynkę 

podawczą dostępną na stronie www.bip.gminaladek.pl, telefonicznie:  

63 276 35 12 

2. Inspektor ochrony danych. Możecie się Państwo kontaktować w sprawach dotyczących danych 

osobowychz wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email iod@comp-net.pl  
3. Cele i podstawy przetwarzania. Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane w celu 

realizacji zadań zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r., o drogach publicznych oraz  ustawą  

z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. 

4. Odbiorcy danych osobowych. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa  

w pkt 3 Państwa dane mogą zostać udostępnione innym uczestnikom tych postępowań i procedur 

oraz podmiotom i organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,a także inne podmiotom 

z którymi administrator posiada umowy o powierzeniu danych. 

5. Okres przechowywania danych. Państwa dane będą przechowywane przez czas realizacji zadań 

Administratora wskazanych ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, a następnie - 

zgodnie zobowiązującą u Administratora Instrukcją kancelaryjną oraz przepisami o archiwizacji 

dokumentów.  

6. Prawa osób, których dane dotyczą. Zgodnie z przepisami prawa przysługuje Państwu:  

• 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;  

• prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)   

7. Informacja o wymogu zbierania danych.  Podanie przez Państwa danych osobowych jest 

obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. 

8. Pozyskiwanie danych z innych źródeł. W przypadku zbierania danych w inny sposób niż od 

osoby, której dane dotyczą, dane te są pozyskiwane z publicznych rejestrów lub ewidencji albo od 

innych organów władzy publicznej lub podmiotów wykonujących zadania publiczne lub 

działających na zlecenie organów władzy publicznej albo od innych uczestników postępowania. 

9. Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych przez 

Administratora w tym opis przysługujących Państwu praw z tego tytułu jest również dostępny  

w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lądek pod adresem www.bip.gminaladek.pl oraz  

w serwisie informacyjnym www.gminaladek.pl w zakładce Ochrona Danych Osobowych 

RODO. 

 

 

 

 

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

 

(podpis wnioskodawcy) 

**podaj, jeśli znasz 

http://www.bip.gminaladek.pl/
mailto:iod@comp-net.pl
http://www.bip.gminaladek.pl/
http://www.gminaladek.pl/

