
 

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

……………………………………………. 
(dane wnioskodawcy) 

 
……………………………………………. 

 
……………………………………………. 
        Wójt Gminy Ciechanów 
 
 
 
 
 
 

W N I O S E K 
o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót  

w pasie drogowym 
 
1. Decyzja nr ……….…… z dnia ..…………………. zezwalająca na lokalizację …….……… 

………………………………………..……….……………………………………………………. 
2. Rodzaj robót: 

……………………………………..………………………………………………...…..………… 
(dokładne określenie robót) 

3. Szczegółowe określenie lokalizacji: 
 
droga gminna nr ………………………… ………….………………………... 

strona ……………………………………………………………………………………….……... 

miejscowość ………………………..…………… ulica ………………………………………... 

4. Powierzchnia pasa drogowego zajęta w celu wykonania robót ……………………….. m2, 
w tym: 
1) jezdnia:  

a) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości ………………………………… m2, 
b) przy zajęciu jezdni powyżej 20% do 50% 

szerokości 
 
………………………………… m2, 

c) przy zajęciu jezdni powyżej 50% do 100% 
szerokości                                                                

 

………………………………… m2, 
2) chodnik ………………………………… m2, 

3) pozostałe elementy pasa drogowego ………………………………… m2. 
 
5. Planowany okres zajęcia pasa drogowego: od dnia ..................... r. do dnia .................. r. 
6. Kierownikiem robót/budowy odpowiedzialnym za wykonanie robót zgodnie z projektem, 

zezwoleniem zarządcy drogi oraz za bezpieczeństwo ruchu i utrzymanie porządku 
będzie:  
............................................................................................................................................. 
 
Numer telefonu: .................................................................................................................. 
 

7. Wykonawcą robót będzie: …………………………………………………………….……….. 
 
………………………………………………………………………………………………………. 

 



 

Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłaty na podstawie art. 40 ustawy z dnia 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222) uchwałą Nr III/21/18 Rady Gminy 
Ciechanów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa 
drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Ciechanów 

 

Załączniki: 

1) szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000, z zaznaczeniem granic i podaniem 
wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, a w 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 1:10000 lub 1:25000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka 
pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany 
projekt organizacji ruchu; 

4) oświadczenie o: 
a) posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym, 

lub 
b) zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji 

architektoniczno-budowlanej, lub 
c) zamiarze budowy przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, 

gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych, dla których sporządzono plan sytuacyjny na 
kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego; 

5) pełnomocnictwo lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa oraz potwierdzenie 
wniesienia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł. Zapłaty opłaty 
skarbowej dokonuje się w kasie organu podatkowego właściwego miejscowo  
w sprawach opłaty skarbowej (organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce 
złożenia dokumentu) lub na jego rachunek; 
 

6) ………………...………………………………………………………………………………………….. 
(inne, np. projekt budowlany obiektu umieszczanego w pasie drogowym; harmonogram robót 

prowadzonych w pasie drogowym, w przypadku etapowego prowadzenia robót) 
 
………………...………………………………………………………………………………………….. 

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

Klauzula informacyjna dla wnioskodawców w sprawach związanych z działalnością statutową 
Urzędu Gminy Ciechanów. 

Uprzejmie informujemy, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Ciechanów ul. Fabryczna 8            
06-400 Ciechanów. 

2) w Urzędzie Gminy Ciechanów powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres e-mail: 
iod@gminaciechanow.pl; a także pocztą tradycyjną pod adresem: Urząd Gminy w Ciechanowie,           
ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów; 
 

mailto:iod@gminaciechanow.pl


 

3) podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe 
przetwarzane będą w celu realizacji zadań Urzędu Gminy Ciechanów określonych w przepisach 
prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit a), b), c) i e) RODO 

4) Pani/Pana dane osobowe są przekazywane innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów 
prawa, bądź stosownie do wyrażonej przez Panią/Pana zgody; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz 
będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Urzędzie Gminy Ciechanów, w 
szczególności rozporządzeniem Prezesa 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, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o 
archiwizacji; 

6) w przypadku gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej posiada Pani/Pan prawo dostępu do 
treści swoich danych osobowych i prawo do ich sprostowania. Przetwarzanie Pani/Pana danych może 
zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej. W 
przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 7 RODO ma Pani/Pan prawo w 
dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; 

7) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji 
międzynarodowych; 

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Biuro 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO; 

9) w związku z funkcjonowaniem systemów teleinformatycznych w Urzędzie Gminy Ciechanów, 
niektóre przetwarzane przez Administratora Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane. 

 

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

(data i podpis zgłaszającego) 

 

 


	Klauzula informacyjna dla wnioskodawców w sprawach związanych z działalnością statutową Urzędu Gminy Ciechanów.

