
Bytom Odrzański, dnia ……………………… 

……………..…….……………….. 

 

……………….……..…………….. 

 

……………….……..…………….. 

/imię i nazwisko oraz adres lub nazwa i siedziba 

podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego/ 

WNIOSEK 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, w celu 

prowadzenia robót w pasie drogowym / umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej, niezwiązanej 

z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego*. 

1. Cel zajęcia pasa drogowego: 

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

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

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

2. Lokalizacja: ……………….…………...………………………………………………….………..…… 

3. Powierzchnia zajętego pasa drogowego jezdni: 

- do 20 % jej szerokości ……………………..……………….……………..…………………………., 

- pow. 20 % do 50 % jej szerokości ……………….…………...………………….………...………, 

- pow. 50 % do 100 % jej szerokości ……………...………………....…………………………………., 

3.1. Pow. zajętego chodnika, placu, zatoki autobusowej, ścieżki rowerowej: ………………….………. 

3.2. Pow. pozostałych elementów pasa drogowego nie wymienionych w pkt.3 i 3.1. wniosku: 

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

4. Pow. pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy urządzenia: ……………….....……………….…. 

5. Powierzchnia reklamy ……...…………………………………………..…..…………………….…… 

6. Planowany okres zajęcia pasa drogowego ………….…………………………………………..… 

7. Wykonawca robót budowlanych: …………………………………………………...……………… 

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

8. Decyzją Burmistrza Bytomia Odrzańskiego z dnia ………......…..… znak: ….…………..…………. 

zostało wydane zezwolenie na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej /obiektów budowlanych 

reklam/ zjazdu* w pasie drogowym drogi gminnej nr ……………….…………….…..…………….. 
 

 

…………………….……………………………. 

/Podpis wnioskodawcy / osoby upoważnionej/ 

*Niepotrzebne skreślić. 

Uwaga: Zajęcie pasa drogowego oraz rozpoczęcie robót budowlanych może nastąpić po okazaniu dowodu uiszczenia 

opłaty wynikającego z decyzji dotyczącej wnioskowanej inwestycji. Brak uiszczenia opłaty skarbowej będzie 

traktowany jak zajęcie pasa bez zezwolenia zarządcy drogi. 

Pouczenie: Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi, zarządca drogi wymierzy, w drodze decyzji 

administracyjnej, karę pieniężną w wysokości 10-krotności opłaty ustalonej zgodnie z art. 40 ust. 4 - 6 ustawy z dnia 21 

marca 1985r. o drogach publicznych.  

Informacja: Opłaty dokonuje się na rachunek nr 46 9674 0006 0010 0023 0739 0001 Gmina Bytom Odrzański – 

Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzański. 

Verte  

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego 

Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzański 



Załączniki do wniosku:  

1) Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1: 1 000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów 

planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, a przypadku umieszczenia reklamy – z podaniem jej wymiarów; 

2) Zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza 

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

3) Ogólny plan orientacyjny w skali 1 : 10 000 lub 1 : 25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa 

drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu; 

4) oświadczenie o posiadaniu, wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333), dokumentów; 

5) harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym, zwłaszcza w przypadkach etapowego prowadzenia 

robót; 

6) pełnomocnictwo lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (w przypadku wystąpienia w imieniu 

wnioskodawcy pełnomocnika) oraz oryginał dowodu zapłaty opłaty skarbowej za złożenie dokumentu 

stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa. Powołaną opłatę skarbową należy uiścić na konto tut. organu; 

7) ……………………………………………………………………………………………………. 

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY  

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: 

„RODO” informuję, że: 

1) Administratorem Państwa danych jest Burmistrz Bytomia Odrzańskiego ul. Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzański 

tel. 68-3884022, e-mail bytomodrzanski@bytomodrzanski.pl 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich 

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub 

pisemnie na adres Administratora.  

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w przedmiotowej sprawie, jak również w celu realizacji praw 

oraz obowiązków wynikających  z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO – osoba 

której dane dotyczą wyraziła zgodę  na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie 

określonych celów – zgoda dotyczy numeru telefonu.  

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów 

przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.  

5) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu. 

6) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, 

Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), 

w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych osobowych (RODO); 

8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem 

realizacji celu, o którym mowa w punkcie 2. 

9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania 

danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

 

 

…………………….……………………………. 

/Podpis wnioskodawcy / osoby upoważnionej/ 

 


