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 …………………………………………………………………… Gryfice, dnia……………………………  

 …………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………… 
 (Wnioskodawca – adres, nr telefonu) 

Burmistrz Gryfic 
ul. Plac Zwycięstwa 37 
72-300 Gryfice 

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA  

 na zajęcie pasa drogowego i wykonania w nim prac nie związanych z funkcjonowaniem drogi 
  

 na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi 
 

 .......................................................................................................... (nr działki i/lub nazwa ulicy, miejscowość) 
w celu wykonania: (opis planowanych robót ) .............................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................................  

1. Wymiary, powierzchnia oraz rodzaj zajętych elementów pasa drogowego na czas wykonywania robót: 

Element pasa drogowego Długość (m) Szerokość (m) Powierzchnia (m2) Rodzaj nawierzchni 

Jezdnia     

Chodnik     

Pobocze (w tym zieleniec)     

Inne elementy ……………………… 
………………………………………………     

(Powierzchnia zajętego pasa drogowego obejmuje cały plac budowy tj. miejsce wykopu, odkładu urobku, składowania materiałów, 
powierzchnię zajętą przez sprzęt itd.) 

2. Planowany termin zajęcia pasa drogowego: 

od dnia …………………………………………………… do dnia …………………………………………………… 
(Za okres końcowy zajęcia pasa drogowego uważa się dzień przywrócenia terenu do stanu pierwotnego i przekazania go do 
odbioru spisując protokół z przedstawicielem Zakładu Usług Komunalnych, ul. Zielona 5, 72-300 Gryfice) 

3. Rodzaj, powierzchnia urządzenia wynikająca z rzutu poziomego tego urządzenia: (dotyczy wniosku o wydanie 
zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi):  

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

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

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

4. Inwestorem zgodnie z pozwoleniem na budowę (lub zgłoszeniem) nr:  ........................................................  

z dnia:.....…………………..…………. jest:  ...............................................................................................................  

5. Generalnym wykonawcą robót jest: (nazwa firmy i adres)  ..................................................................................  

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

  ........................................................................................................................................................................  
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6. Imiennie odpowiedzialny za wykonanie robót i za zabezpieczenie oraz oznakowanie miejsca  robót jest: 

Pan/i: ……………………………………………………………………………………… Nr uprawnień bud.: …………………………………………… 

Adres:  
(ulica, nr domu, nr lokalu,  

miejscowość i kod pocztowy 

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

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

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

Telefon kontaktowy: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Załączniki: 
1. Plan sytuacyjny odcinka pasa drogowego przewidzianego do zajęcia z podaniem jego wymiarów- 2 egz. 
2. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu zastępczego na czas prowadzenia robót* 
3. Informacja o sposobie zabezpieczenia robót jeśli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu* 
4. W przypadku prowadzenia robót etapami należy przedłożyć plan sytuacyjny pasa drogowego 

przewidywanego do zajęcia wraz ze szczegółowym wyliczeniem zajętych powierzchni pasa drogowego 
i harmonogramem robót* 

UWAGA! W przypadku, gdy Wnioskodawca nie jest inwestorem wymienionym w pkt. 6 wniosku należy 
załączyć Pełnomocnictwo wraz z dokumentem potwierdzającym wniesienie opłaty skarbowej od złożenia 
dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego wypisu, odpisu lub kopii 
wynoszącą 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub 
rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).  

Prawidłowość danych na wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem. 
Odpowiedź na wniosek: 

 Proszę o przesłanie decyzji pocztą na ww. adres. 
  

 Decyzję odbiorę osobiście w Urzędzie Miejskim w Gryficach 
  
 …………………………………………………………. 
 (podpis wnioskodawcy) 

Pouczenie: 
1. Wniosek na zajęcie pasa i umieszczenie urządzeń należy złożyć z co najmniej z 14-dniowym 

wyprzedzeniem przed planowanym terminem rozpoczęcia robót. 
2. Wniosek w wersji elektronicznej znajduje się na stronie http://eboi.gryfice.eu/dokumenty/wydzial.dhtml 
 
 
Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, z późn. zm.) informujmy, iż: 
1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice, ul. Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice. 
2. Inspektor Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu, tel. 91 38 53 259 lub w siedzibie Urzędu pok. 226 w godz. 7:30-11:30. 
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu na podstawie ustawy o drogach publicznych, na 

podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określania warunków udzielenia zezwoleń na zajęcie pasa drogowego oraz 
uchwał Rady Miejskiej w Gryficach XIX/168/04 z 31.08.2004 r., XX/207/2020 r. 28.04.2020 r. , a także ustawy Kodeks 
postępowania administracyjnego w odniesieniu do Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO 

4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów 
prawa, w tym upoważnieniu pracownicy Administratora. 

5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, do 6 lat. 
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia 

przetwarzania, o ile zezwalają na to przepis prawa. 
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa . 
8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obowiązkowe. 
 
 


