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Urząd Gminy Kije 
Referat Infrastruktury, Rolnictwa  
i Ochrony Środowiska 
ul. Szkolna 19, 28-404 Kije 
tel. + 48  41 356 80 09 w. 14  
fax: + 48 356 80 09 w.11 
urzad@kije.pl ∙ www.kije.pl  

Kije, dnia ………………..  
 
…………………………………………………..…….. 
 (imię i nazwisko) 
 
…………………………………………………...……. 
 (telefon kontaktowy) 

 WÓJT GMINY KIJE 

 ul. Szkolna 19, 28-404 Kije 

 
 

WNIOSEK  
o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej 

obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami 
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklamy 

 

Proszę o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej……………. 

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

(nazwa ulicy, lokalizacja – odcinek, nr działki, obręb) 

obiektu budowlanego/urządzenia/reklamy* ............................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(rodzaj inwestycji, opis obiektu/urządzenia/reklamy) 

 

- Wymiary (długość, szerokość, wysokość, średnica zewnętrzna), powierzchnia i rodzaj elementów pasa 

drogowego, które zostaną zajęte przez obiekt budowlany/urządzenie/reklamę* 

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

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

- sposób i miejsce umieszczenia w pasie drogowym ……………………………………………………………….... 

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

- planowany okres zajęcia pasa drogowego ………………………………………………………………………......... 

 
 

…………………………………… 
Data i podpis wnioskodawcy 

*niepotrzebne skreślić 
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Do wniosku o wydanie zezwolenia na lokalizację dołączam: 
(właściwe pole należy zaznaczyć krzyżykiem) 

 szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczeniem granic i podaniem 
wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego przez obiekt budowlany/urządzenie 
/reklamę/* oraz naniesionymi granicami działek, 
 projekt konstrukcyjny reklamy, 
 wizualizacja reklamy na tle otoczenia reklamy, 
 pełnomocnictwo z oryginałem dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty skarbowej, 
(jeśli wnioskodawca reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika) 

 inne: ……………………………………………………………………………………………………………………….………. 
 

…………………………………… 
Data i podpis wnioskodawcy 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

 
 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 roku 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), informujemy, iż: 
 Administratorem Państwa danych osobowych w Urzędzie Gminy w Kijach jest Wójt Gminy Kije, ul. Szkolna 
19, 28- 404 Kije, adres email: urzad@kije.pl, tel. 41 356 80 09. 
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym w przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu 
przetwarzania Państwa danych można kontaktować się poprzez adres email: k.lechowska@kije.pl, tel. 41 356 80 09 
w.10. 
 Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji wniosku w sprawie dotyczącej o wydanie zezwolenia na 
lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami 
zarządzania drogami, zgodnie                    z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, a także na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (UE 2016/679). Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem 
ustawowym oraz warunkiem złożenia i rozpatrzenia składanego wniosku. Administrator wymaga podania wyłącznie 
danych osobowych niezbędnych do jego realizacji. 
 Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz 
dane nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. 
 Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
 Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji 
celów przetwarzania danych osobowych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów dnia 18 stycznia 
2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji 
i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67 z późn. zm.) lub innymi szczegółowymi 
przepisami prawa. 
 Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia 
przetwarzania, a także usunięcia danych, przy czym uprawnienie to zostanie zrealizowane po okresie nie krótszym  
niż okres przechowywania danych. 
 W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych przysługuje Państwu 
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 
 
       Zapoznałem/am się z klauzulą  informacyjną. 
 
            ………..………………………………………………. 

Data i czytelny podpis 


