
WNIOSEK NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI  ZAŁĄCZNIK NR ……. 

 .............................................................     Stawiguda, dnia  ……………………………… 

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

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

 .............................................................  
 .............................................................  
(Nazwa i adres wnioskodawcy – inwestora, pieczątka nagłówkowa) 

Wójt Gminy Stawiguda 
ul. Olsztyńska 10 
11-034 Stawiguda 

 
WNIOSEK 

o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych  
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu lub poza pasem drogowym drogi gminnej  

w odległości mniejszej niż prawem wymaganej. 
 
Proszę o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej, działka …………………………………………………. 

obręb ……………………………………  

Infrastruktury technicznej niezwiązanej z infrastrukturą drogową (należy podać rodzaj, średnicę zewnętrzną rury osłonowej, 

długość urządzenia w obrębie pasa drogowego oraz głębokość, na której projektowane jest umieszczenie urządzenia): 

SIECI: ............................................................................................................................................................................................. 

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

PRZYŁĄCZA:  .................................................................................................................................................................................. 

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

INNE:  ............................................................................................................................................................................................ 

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

 
DO WNIOSKU ZAŁĄCZAM 

1. Mapa zasadnicza z nakładką ewidencyjną w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczoną lokalizacją obiektów budowlanych 
w pasie drogowym (2 egzemplarze) 

2. Upoważnienie/pełnomocnictwo (w przypadku, gdy wnioskodawcą nie jest inwestor) wraz z dowodem zapłaty 
należnej opłaty skarbowej. 

 
…………………………………………… 

                                czytelny podpis  

SPOSÓB ODBIORU ZEZWOLENIA: …………………………………………………. 
 
Administratorem  Pani / Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Stawiguda, adres: 11-034 Stawiguda ul. Olsztyńska 10, email: 
stawiguda@stawiguda.pl . Dane przetwarzane są w zależności od sprawy na podstawie obowiązującego prawa, zawartych umów, 
udzielonych zgód i w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, zapisów umów lub zakresu udzielonych zgód. Odbiorcami 
danych mogą być organy władzy publicznej, podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie Administratora lub organów 
władzy publicznej. Dane będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celów przetwarzania oraz w związku obowiązkiem 
prawnym ciążącym na Administratorze lub do czasu odwołania udzielonej zgody. Posiadają Państwo prawa: dostępu do danych osobowych, 
żądania ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
oraz prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie, jeżeli zgoda była podstawą przetwarzania. Kontakt z Administratorem: elektronicznie na 
email: stawiguda@stawiguda.pl, korespondencyjnie na adres: Urząd Gminy, 11-034 Stawiguda, ul. Olsztyńska 10. Posiadają Państwo prawo 
wniesienia skargi do  organu  nadzorczego, W zależności od celów przetwarzania podanie danych jest wymogiem ustawowym lub 
umownym, konsekwencją ich niepodania może być formalna i prawna niemożność rozstrzygnięcia Państwa sprawy. Szczegółowe informacje 
udzielane będą przez merytorycznych pracowników Administratora. Z inspektorem ochrony danych mogą się Państwo kontaktować pod 
adresem email: iod@stawiguda.pl Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora odnajdą Państwo 
klikając w ten link https://www.stawiguda.pl/ochrona-danych-osobowych 
Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną przetwarzania danych osobowych 
 
 
                                                                                                                                                       …………………………………... 
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