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Wniosek o wydanie decyzji na czasowe zajęcie pasa drogowego w związku z
prowadzeniem robót budowlanych mających na celu umieszczenie obcego

urządzenia/obiektu. 

Wnioskodawca        Zielonki, dnia ............................. 

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

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

.................................................
(adres, kod pocztowy, tel/fax, e-mail)

WNIOSEK

Proszę o wydanie decyzji na czasowe zajęcie pasa drogi gminnej działka nr: ...…………….

w miejscowości: ……………………...…………………………………….… w celu wykonania:

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

oraz umieszczenia w/w obiektów budowlanych lub urządzeń obcych w pasie w/w drogi

gminnej*.  Dla  powyższych  robót  budowlanych  uzyskano  pozytywne  uzgodnienie  z

zarządcą  drogi  gminnej  (decyzja/pismo)  znak:  DK._____._____._____._____ z dnia:

…………………………………………………………………...

dla którego posiadam:*niepotrzebne skreślić

1. pozwolenie na budowę nr: …...........................……………........ z dnia …….…………
2. zgłoszenie  rozpoczęcia  robót  budowlanych,  którego  dokonałem  w  Starostwie

Powiatu Krakowskiego w Krakowie w dniu: ….................................................……….
3. zgłoszenie  rozpoczęcia  robót  budowlanych,  którego  dokonałem  w

Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych w Zielonkach dnia: ….................................…
4. bez zgłoszenia, przy zastosowaniu art. 29a Prawa Budowlanego.

Średnica uzbrojenia:  ................................,  Długość: ........................ m.*niepotrzebne skreślić.

Średnica uzbrojenia:  ................................,  Długość: ........................ m.*niepotrzebne skreślić.

Średnica uzbrojenia:  ................................,  Długość: ........................ m.*niepotrzebne skreślić.

Metoda wykonywania: przewiert/przepych, przekop. *niepotrzebne skreślić

Komory  przewiertu/przepychu:  w  pasie  drogowym,  poza  pasem  drogowym  *niepotrzebne

skreślić.

Parametry zajęcia pasa drogowego: Powierzchnia 

1. jezdnia o nawierzchni ...................... szer. .............  mb .............     ..........… m2

2. pobocze ...................... szer. .............  mb .............     ..........… m2

3. chodnik o nawierzchni ...................... szer. .............  mb .............     ..........… m2

4. zieleń ...................... szer. .............  mb .............     ..........… m2

5. inne elementy pasa ...................... szer. .............  mb .............     ..........… m2
VERTE

Wójt Gminy Zielonki
Ul. Krakowskie Przedmieście 116
32-087 Zielonki



Wykonawca: ...........................................................................................................................

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

(adres, nr telefonu)

Odpowiedzialny kierownik robót: ...........................................………………...........................

Inspektor nadzoru: ...................................................................................…………….........…

(adres, nr telefonu)

Roboty mają być rozpoczęte w dniu ................................. i całkowicie zakończone, łącznie

z  przywróceniem  do  stanu  pierwotnego  i  protokolarnym  przekazaniem  do

dnia ........................................

Wykonawca/Inwestor bierze na siebie pełną odpowiedzialność za wykonanie prac zgodnie

ze sztuką budowlaną, normami i zasadami współczesnej wiedzy technicznej zapewniając

bezpieczne i higieniczne warunki pracy, ogólny porządek na terenie robót oraz płynny i

bezpieczny ruch użytkowników drogi objętej robotami.

Wykonawca/Inwestor  udziela  36  miesięcy  gwarancji  na  wykonane  w  pasie

drogowym roboty budowlane, licząc od daty protokołu odbioru robót. 

Wykonawca/Inwestor zobowiązany jest w ramach gwarancji  usunąć powstałe  usterki  w

terminie  14  dni  od  daty,  ich  pisemnego  zgłoszenia  przez  zarządcę  drogi

Wykonawcy/Inwestorowi.  W przypadku nie  dotrzymania tego terminu zarządcy drogi  tj.

Wójtowi Gminy Zielonki służy prawo do powierzenia wykonania tych prac osobom trzecim

na koszt i ryzyko Wykonawcy/Inwestora. W przypadku wykonania napraw gwarancyjnych,

część zadania, która była naprawiana, objęta będzie ponowną gwarancją liczoną od daty

protokołu odbioru naprawy gwarancyjnej. 

Sposób odbioru:
 Osobiście
 Pocztą

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

Podpis

ZAŁĄCZNIKI:
1. Plan sytuacyjny zajęcia pasa drogowego z wyliczeniem powierzchni szt. 1.
2. Kserokopia ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę lub potwierdzenie wniesienia 

zgłoszenia dla robót nie wymagających pozwolenia na budowę.
3. Projekt czasowej zmiany w organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót

budowlanych.
4. Uzgodnienie ZUDP (ksero mapy + opinia pisemna).   

UWAGA: Wniosek należy złożyć na dzienniku podawczym.



Klauzura informacyjna RODO:

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 Urząd Gminy w Zielonkach reprezentowany
przez  Wójta  Gminy,  adres:  ul.  Krakowskie  Przedmieście  116,  32-087
Zielonki  Telefon: 12 285-08-50 Fax: 12 285-09-50 E-mail: ug@zielonki.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 celu  wydania  decyzji  na  czasowe
zajęcia pasa drogowego w związku z prowadzeniem robót budowlanych mających na
celu umieszczenie obcego urządzenia/obiektu jak również w celu realizacji praw oraz
obowiązków  wynikających  z  przepisów  prawa  (art.  6  ust.  1  lit.  c  RODO)  z
uwzględnieniem ustaw: 
a) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376) o drogach 

publicznych,
b) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. ( Dz. U. Z 2016 r. poz. 

1264) w sprawie określenia warunków udzielenia zezwoleń na zajęcia pasa 
drogowego,

c) Ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  r.  (Dz.  U.  z  2021  r.  poz.  735) Kodeks
Postępowania Administracyjnego.

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww.
celu a po jego zakończenie z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych
w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych tj. 5 lat po zakończeniu
sprawy.

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);

mailto:urzad@umwm.pl


8) Podanie  przez  Państwa  danych  osobowych  jest  obowiązkowe.  Nieprzekazanie
danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.

9) Państwa dane mogą zostać udostępnione podmiotom lub organom uprawnionym na
podstawie przepisów prawa.
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