
 

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

             ( miejscowość, data ) 

 

Wójt Gminy Gizałki 

ul. Kaliska 28 

63-308 Gizałki 

 

 

WNIOSEK                         
o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej 

w celu umieszczenia w pasie drogowym obiektu handlowego 

 
1. Zajmujący pas drogowy (właściciel obiektu handlowego): 

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

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

( imię i nazwisko lub nazwa podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego ) 

 

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

( adres, siedziba ) 

2. Lokalizacja:  

- odcinek drogi …………………………………………………………………………….......................... 

( nr, nazwa odcinka ) 

- miejscowość ……………………………………………………………………………............................ 

3. Powierzchnia zajęcia przez obiekt handlowy: …………………………….m2 

4. Termin umieszczenia obiektu handlowego:  

od dnia ……………………… do dnia ………………………… - łącznie ……… dni 

5. Odpowiedzialny za umieszczenie obiektu handlowego w pasie drogowym będzie:  

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

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

( imię i nazwisko, nr tel. ) 

 

 

 

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

                                                                                                                                                                                              ( podpis wnioskodawcy )            

 

 

Załącznik: 

 szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z propozycją lokalizacji obiektu 

handlowego. 

 

Uwaga! 

 za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłaty zgodnie z uchwałą Rady Gminy Gizałki  

nr XI/77/2019 z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa 

drogowego dróg gminnych (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2019 r., poz. 10608). 
 

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia 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, zwanym dalej RODO, 

informuje, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w  Urzędzie Gminy w Gizałkach jest 

Wójt Gminy Gizałki, ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki.  

 

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Ewa Galińska, tel. 531 641 425, e-mail: 

inspektor@osdidk.pl 

 

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań publicznych zgodnie z art. 6  ust. 1  

lit. c RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze) i art. 6 ust. 1 lit. e RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania 

realizowanego w interesie publicznym lub  w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 

administratorowi) z zakresu administracji samorządowej lub administracji rządowej nałożonych ustawą 

z dnia 14 czerwca 1960  r. - Kodeks postępowania administracyjnego, oraz ustawą z dnia 21 marca 

1985 r. o drogach publicznych. 

              
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny na załatwienie sprawy będącej 

następstwem prowadzonego postępowania administracyjnego, udzielenia informacji na wniosek, 

rozpatrzenia wniosku lub skargi. Zgodnie z terminem określonym w instrukcji kancelaryjnej. 

 

5. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane zgodnie z odrębnymi przepisami służbom, organom 

administracji publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes prawny  

w otrzymaniu danych. 

 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. 

7. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo 

do przenoszenia danych, prawo do usunięcia danych – na warunkach określonych w RODO, prawo  

do cofnięcia zgody, w przypadku, gdy podstawą przetwarzania była wydana zgoda. 

8. W związku z  przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia 

skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania; 

w przypadku niepodania danych osobowych niemożliwe będzie wydanie decyzji. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również nie będą 

wykorzystywane do profilowania.  

 

 

…………………………………… 

        (data i czytelny podpis) 

 

 

 

mailto:inspektor@osdidk.pl

