
* niepotrzebne skreślić 

 

.                                                Dzwola, dnia .............................................         

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

 

…………………………………………………………... 

 

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

(dane adresowe wnioskodawcy) 

 

........................................................................................... 
                                 (nr telefonu) 

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

                                     (e-mail)                                                

       WÓJT GMINY DZWOLA 
                                       Dzwola 168, 23-304 Dzwola 

  

 

  

Wniosek  

o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi publicznej 

obiektu
*
 i urządzenia

*
 niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami 

ruchu drogowego i o uzgodnienie projektu budowlanego - budowlano-wykonawczego - 

wykonawczego obiektu/urządzenia jw.
*
 

 

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  

proszę o wydanie zezwolenia na lokalizację niżej wymienionych obiektów/urządzeń* 

niezwiązanych z potrzebami drogi: 

- sieć* i przyłącze* energetyczne (kabel ziemny), 

- sieć* i przyłącze* energetyczne (linia napowietrzna), 

- sieć* i przyłącze* gazu, 

- sieć* i przyłącze* kanalizacji deszczowej, 

- sieć* i przyłącze* kanalizacji sanitarnej, 

- sieć* i przyłącze* teletechniczne/telekomunikacyjne, 

- sieć* i przyłącze* wody, 

- sieć* i przyłącze* ........................................................................................................................................... 

 w pasie drogowym drogi/dróg* ........................................................................................................ 

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

działka/działki* nr.............................................................................................................................  

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

do projektowanego* - istniejącego* budynku: mieszkalnego*- przemysłowego*- usługowego* - 

handlowego* ........................................................................................................................................  

na działce/działkach nr .........................................................................................................................   

położonych w miejscowości ………………………………………………………………………… 

 

 

                   .............................................................. 
                                        (czytelny podpis - pieczątka  wnioskodawcy) 
 

 



* niepotrzebne skreślić 

 

 
 

 

Załączniki: 

1. Projekt zagospodarowania terenu  z zaznaczoną propozycją lokalizacją sieci i przyłącza/przyłączy  

w skali 1:500 w 2 egz.  

2. Wypis i wyrys z rejestru gruntów dla działek objętych inwestycją oraz działek pasa drogowego. 

3. Pełnomocnictwo wystawione przez inwestora dla osoby/osób reprezentującej/reprezentujących 

inwestora we wnioskowanej sprawie (tylko w przypadku kiedy wniosek nie jest składany  

przez inwestora. 

4. Oryginały dowodów uiszczenia opłat skarbowych za pełnomocnictwo/pełnomocnictwa. 

5. Warunki techniczne wydane przez dysponenta sieci. 
 

 

 

Pouczenie: 

1. Art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych brzmi:  

    „3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych  

          lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego może  

          nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi, z zastrzeżeniem ust. 7, wydawanym  

          w drodze decyzji administracyjnej. Jednakże właściwy zarządca drogi może odmówić wydania 

          zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym obiektów i urządzeń infrastruktury, o których mowa w ust. 1a,  

          wyłącznie, jeżeli ich umieszczenie spowodowałoby zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego,  

          naruszenie wymagań wynikających z przepisów odrębnych lub miałoby doprowadzić do utraty uprawnień  

          z tytułu gwarancji lub rękojmi w zakresie budowy, przebudowy lub remontu drogi. 

    3a. W decyzji, o której mowa w ust. 3, określa się w szczególności: rodzaj inwestycji, sposób, miejsce i warunki  

          jej umieszczenia w pasie drogowym oraz pouczenie inwestora, że przed rozpoczęciem robót budowlanych jest  

          zobowiązany do: 

         1) uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych; 

         2) uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego obiektu  

             lub urządzenia, o którym mowa w ust. 3; 

         3) uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie              

             drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia.”. 

 
2. Wniosek składany w imieniu inwestora przez pełnomocnika winien być podpisany przez:  

    - osobę wymienioną w pełnomocnictwie (w przypadku osoby fizycznej), lub 

    - osoby wymienione w Krajowym Rejestrze Sądowym lub Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej  

      do reprezentowania firmy. 

 

3. Opłaty skarbowej należy dokonać w przypadku dołączenia do wniosku oryginału pełnomocnictwa - 17,00 zł za 

każde pełnomocnictwo. Zwalnia się od opłaty skarbowej - na podstawie art. 7 pkt 2, 3 i 4 ustawy z dnia 16 listopada 

2006 r. o opłacie skarbowej: jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pożytku 

publicznego. 

 

4. Wpłaty gotówkowej należy dokonać w kasie Urzędu Gminy Dzwola bądź na rachunek Urzędu Gminy Dzwola  

nr 97 9410 1036 2003 3000 0185 0001 w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Janowie Lubelskim O/Dzwola. 

 

5. Budowa sieci wymaga uzyskania pozwolenia na budowę dlatego niezbędne jest opracowanie i uzgodnienie  

    z tut. Zarządem projektu budowlanego lub budowlano-wykonawczego. 

 
 

Szczegółowa klauzula informacyjna  
Przetwarzanie danych osobowych w związku z wydaniem zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Dzwola, Dzwola 168, 23-304 Dzwola, 

tel. 15 875 22 15, e-mail: ugdzwola@mbnet.pl   

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt: iod@rodokontakt.pl 

3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji zadań statutowych wynikających z 

przepisów prawa. 

mailto:ugdzwola@mbnet.pl
mailto:iod@rodokontakt.pl


* niepotrzebne skreślić 

 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora: 

a) jest wypełnienie ciążącego na nim obowiązku prawnego – Art. 6, ust. 1, lit. c RODO; 

b) jest zgoda osoby, której dane dotyczą – Art. 6, ust. 1, lit. a RODO; 

5. Administrator może przekazać dane osobowe jedynie uprawnionym z mocy prawa instytucjom 

czy podmiotom i tylko w dopuszczalnym prawnie zakresie. 

6. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres wynikający z właściwych 

przepisów dziedzinowych i z uwagi na odpowiadającą tym danym kategorię archiwalną. 

7. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługują następujące prawa: 

a. do dostępu do swoich danych; 

b. do sprostowania swoich danych; 

c. do ograniczenia przetwarzania swoich danych; 

d. do wycofania zgody w dowolnym momencie – wycofanie zgody nie wpływa na 

legalność przetwarzania w okresie jej obowiązywania (w przypadku przetwarzania 

danych na podstawie zgody); 

e. do usunięcia danych (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody); 

f. do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

8. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do 

profilowania.  

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane poza UE. 

10. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji wskazanego celu przetwarzania. 

Podanie danych na podstawie zgody jest dobrowolne. 

 

Podstawy prawne: 

 Rozporządzenie 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 - RODO). 

 Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 

 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków 

udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego. 

 

 

WYRAŻAM/NIE WYRAŻAM ZGODY* na przetwarzanie numeru telefonu w celu 

umożliwienia komunikacji elektronicznej Administratora z osobą fizyczną w w/w sprawie 

…………………………… i/lub adresu e-mail 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

      ……………………..…………………………………….. 

                                        Czytelny podpis osoby 

 

 

 

 

 


