
Załącznik Nr  

str. 1 
 

Stawiguda, dnia  …………………………… 
 
 
 
 

(pieczęć nagłówkowa lub imię, nazwisko i adres 

właściciela/zarządcy sieci/obiektu) 
 

Wójt Gminy Stawiguda 
ul. Olsztyńska 10 
11-034 Stawiguda 

 
 
 Zawiadamiamy, że w związku z awarią 

 

 
Rodzaj sieci/obiektu i przyczyna awarii 

dokonano zajęcia i rozkopu w pasie drogowym. 
 
 Składając powyższe zawiadomienie oświadczam, że zapoznałem się z treścią art. 40 
ust. 14, 14a, 14b, 15 ustawy o drogach publicznych. Oświadczam, że za prace związane  
z przywróceniem pasa drogowego do stanu poprzedniego odpowiedzialny będzie: 
 
 telefon kontaktowy:  

imię i nazwisko   
 
 
 

 
(podpis właściciela/zarządcy – sieci/obiektu) 

 
Załączniki: 
1) plan sytuacyjny zajęcia/rozkopu terenu w skali 1:500, 
2) sposób zabezpieczenia i oznakowania w rejonie prowadzonych robót na mapie sytuacyjno-

wysokościowej w skali 1:500 lub 1:1000, 
3) pełnomocnictwo (jeżeli do załatwienia spraw wnioskodawcy została upoważniona inna osoba), 
4) dowód uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie 

pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii w wysokości: 
17 zł (w przypadku pozostawienia w urzędzie oryginału pełnomocnictwa lub prokury), 

 
Zakończenie robót należy zgłosić obowiązkowo w Referacie Gospodarki Komunalnej pisemnie 
lub elektronicznie  
 

UZGODNIENIE TERMINU I POWIERZCHNI ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO 
Potwierdzam powierzchnię i termin zajęcia pasa drogowego wskazane poniżej przez 
zgłaszającego: 
 

     
DŁUGOŚĆ  SZEROKOŚĆ  POWIERZCHNIA 

 

 
podpis  przedstawiciela UG w Stawigudzie 

 



 

str. 2 
 

UWAGA! 

W przypadku braku uzgodnienia przez Wójta Gminy Stawiguda właściciel/zarządca –

sieci/obiektu zostanie wezwany do udziału w czynnościach postępowania administracyjnego. 

Art. 40 ust. 14, 14a oraz 14b ustawy z dnia 21 marca1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.  

z 2018 r., poz. 2068 ze zm.) stanowi: 

„(…) Po zlokalizowaniu awarii prowadzący roboty niezwłocznie zawiadamia o tym zarządcę 

drogi i w porozumieniu z nim określa termin i powierzchnię zajętego pasa drogowego. 

Zarządca drogi określa, w drodze decyzji administracyjnej, warunki zajęcia pasa drogowego, 

oraz warunki jego przywrócenia do stanu poprzedniego, a także ustala wysokość opłaty. Za 

wejście w pas drogowy, bez zawiadomienia zarządcy drogi, przekroczenie ustalonego 

terminu i powierzchni zajęcia pasa drogowego zarządca drogi wymierza karę pieniężną”. 

 

Art. 40 ust. 15 ww, ustawy stanowi: 

„Zajmujący pas drogowy jest obowiązany zapewnić bezpieczne warunki ruchu i przywrócić 

pas do poprzedniego stanu użyteczności w określonym terminie.” 

 

 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                czytelny podpis 
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