
ZARZĄDZENIE NR 381/22 
WÓJTA GMINY JEMIELNICA 

z dnia 29 grudnia 2022 r. 

w sprawie  ustalenia zasad zajęcia nieruchomości stanowiących własność Gminy Jemielnica 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. 
poz. 559, poz. 583, poz. 1005 i poz. 1079), art. 8 ust. 2 w zw. z art. 19 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1693, poz. 1768, poz. 1783 i poz. 2185), art. 25 ust. 1 i 2 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899, poz. 815, 
poz. 1846 oraz z 2022 r., poz. 2185) zarządzam, co następuje. 

§ 1. Niniejsze zarządzenie określa zasady zajęcia oraz umieszczania urządzeń i innych obiektów w drogach 
wewnętrznych lub innych nieruchomościach stanowiących własność Gminy Jemielnica na potrzeby 
infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu i innych przedsięwzięć oraz wysokości stawek opłat. 

§ 2. Zasady określone w § 1 nie dotyczą nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste, lub w trwały 
zarząd. 

§ 3. 1. Zajęcie pasa drogowego drogi wewnętrznej lub innych nieruchomości odbywa się za odpłatnością, 
na podstawie umowy cywilno – prawnej oraz protokołu przekazania terenu spisanych pomiędzy Gminą 
Jemielnica (zwaną w dalszej części zarządzenia również Właścicielem) a Zajmującym pas drogowy drogi 
wewnętrznej lub inną nieruchomość stanowiącą własność Gminy Jemielnica (zwanym w dalsze części 
zarządzenia Zajmującym), w celu: 

1) prowadzenia w pasie drogowym dróg wewnętrznych robót niezwiązanych z budową, przebudową, 
remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, 

2) umieszczania w pasie drogowym dróg wewnętrznych urządzeń budowlanych (przyłącza i urządzenia 
instalacyjne) lub innych obiektów (jak m.in. obiekty liniowe – wodociąg, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, 
infrastruktura telekomunikacyjna sieci uzbrojenia terenu oraz obiekty handlowe małej architektury) 
niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, 

3) umieszczania w nieruchomościach stanowiących własność Gminy Jemielnica urządzeń budowlanych 
(przyłącza i urządzenia instalacyjne) lub innych obiektów (jak m.in. obiekty liniowe, gazociąg, ciepłociąg, 
rurociąg, sieci uzbrojenia terenu oraz obiekty budowlane, handlowe, usługowe i małej architektury). 

2. Wzór umowy, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

3. Wzór protokołu przekazania terenu, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 
zarządzenia. 

§ 4. Każde wejście na nieruchomości, o których mowa w § 1, wymaga wcześniejszego uzgodnienia 
z Właścicielem. 

§ 5. Zasady uregulowane w niniejszym zarządzeniu dotyczą wszystkich przedsięwzięć, niezwiązanych 
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, wymagających zajęcia pasa drogowego 
drogi wewnętrznej lub innych nieruchomości stanowiących własność Gminy Jemielnica, w tym również 
przedsięwzięć polegających na wymianie istniejących sieci, urządzeń i innych obiektów w drogach 
wewnętrznych lub innych nieruchomościach stanowiących własność Gminy Jemielnica. 

§ 6. 1. Zajmujący, przed planowanym zajęciem pasa drogowego drogi wewnętrznej lub innych 
nieruchomości stanowiących własność Gminy Jemielnica składa wniosek o zajęcie pasa drogowego drogi 
wewnętrznej lub innych nieruchomości w celu prowadzenia robót, o których mowa w § 4 ust. 1, zwanym dalej 
„wnioskiem o zajęcie pasa drogowego drogi wewnętrznej lub innych nieruchomości na prowadzenie robót”. 

2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia. 

3. Uprawnionym do złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1 jest inwestor lub działający na podstawie 
pełnomocnictwa wykonawca robót. Wniosek winien być złożony do Właściciela, co najmniej 14 dni przed 
planowanym rozpoczęciem robót. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 126D2C2A-8E60-49E1-9501-E0A60CBB4E37. Podpisany Strona 1



§ 7. 1. Ustala się następujące stawki opłat za zajecie 1 m2 powierzchni jezdni pasa drogowego drogi 
wewnętrznej w celu prowadzenia robót niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem 
i ochroną dróg wewnętrznych: 

1) przy zajęciu jezdni do 20% jej szerokości stawka za każdy dzień zajęcia – 2,00 zł; 

2) przy zajęciu jezdni od 20% do 50% jej szerokości stawka za każdy dzień zajęcia – 3,00 zł; 

3) przy zajęciu jezdni powyżej 50% jej szerokości do całkowitego zajęcia jezdni stawka za każdy dzień 
zajęcia – 4,00 zł. 

2. Za zajęcie powierzchni chodników, placów, zatok postojowych i parkingów, ścieżek rowerowych 
i ciągów pieszych oraz urządzonych terenów zielonych stawka opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 – 2,00 zł. 

3. Za zajęcie pozostałych elementów pasa drogowego niewymienionych w ust. 1 i 2, ustala się stawkę opłat 
za każdy dzień zajęcia 1 m2 – 1,00 zł. 

4. Za zajęcie powierzchni pasa drogowego w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury 
telekomunikacyjnej, stawka opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 – 0,20 zł. 

5. Za zajęcie 1 m2 powierzchni nieruchomości, stawka opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 – 2,00 zł. 

6. Za zajęcie 1 m2 powierzchni nieruchomości, w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury 
telekomunikacyjnej, stawka opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 – 0,20 zł. 

§ 8. Zajęcie pasa drogowego drogi wewnętrznej lub innych nieruchomości stanowiących własność Gminy 
Jemielnica w celu prowadzenia robót przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie na jeden 
dzień. 

§ 9. 1. Wraz z wnioskiem o zajęcie pasa drogowego drogi wewnętrznej lub innych nieruchomości na 
prowadzenie robót, Zajmujący składa wniosek o umieszczenie w pasie drogowym drogi wewnętrznej lub 
w innych nieruchomościach stanowiących własność Gminy Jemielnica urządzeń lub innych obiektów, zwany 
dalej „wnioskiem o umieszczenie urządzeń lub innych obiektów”. 

2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia. 

§ 10. 1. Za umieszczenie w pasie drogowym dróg wewnętrznych lub w innych nieruchomościach 
stanowiących własność Gminy Jemielnica urządzeń ustala się następujące roczne stawki opłat za zajęcie 1 m2 
powierzchni pasa drogowego drogi wewnętrznej lub innych nieruchomości stanowiących własność Gminy 
Jemielnica zajętej przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia w obszarze zabudowanym i poza obszarem 
zabudowanym: 

1) w pasie drogowym – 10,00 zł; 

2) na drogowym obiekcie inżynierskim, z wyjątkiem obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej – 
60,00 zł. 

2. Stawki określone w pkt 1 obniża się o 50% w przypadku umieszczenia w drodze sieci wodociągowych, 
kanalizacyjnych i gazowych. 

3. W odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej za zajęcie nieruchomości, 
o którym mowa w ust. 1, ustala się stawkę opłat za 1 m2   powierzchni pasa drogowego drogi wewnętrznej lub 
w innych nieruchomościach stanowiących własność Gminy Jemielnica przez rzut, poziomy umieszczonego 
urządzenia, bez względu na lokalizację urządzenia w wysokości 20 zł. 

§ 11. 1. Za umieszczenie w pasie drogowym dróg wewnętrznych lub w innych nieruchomościach 
stanowiących własność Gminy Jemielnica obiektów ustala się następujące dzienne stawki opłat za zajęcie 1 m2 
powierzchni pasa drogowego drogi wewnętrznej lub innych nieruchomości stanowiących własność Gminy 
Jemielnica zajętej przez rzut poziomy umieszczonej budowli w obszarze zabudowanym i poza obszarem 
zabudowanym: 

1) obiekty budowlane, handlowe, usługowe – 1,00 zł; 

2) inne obiekty budowlane nie wymienione w § 11 ust. 1 pkt 1 – 1,00 zł; 

3) tymczasowe stoiska handlowe –  3,00 zł; 

3) obiekty budowlane infrastruktury telekomunikacyjnej - 0,20 zł. 
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5. Za umieszczenie w pasie drogowym dróg wewnętrznych lub w innych nieruchomościach stanowiących 
własność Gminy Jemielnica reklam ustala się dzienne stawki opłat za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa 
drogowego drogi wewnętrznej lub innych nieruchomości stanowiących własność Gminy Jemielnica zajętej 
przez rzut poziomy umieszczonej reklamy w obszarze zabudowanym i poza obszarem zabudowanym – 1,00 zł. 

§ 12. Stawki opłat rocznych obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia lub budowli 
w pasie drogowym drogi wewnętrznej lub w innej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jemielnica. Za 
niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni 
umieszczenia urządzenia lub budowli w pasie drogowym drogi wewnętrznej lub w innej nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Jemielnica. 

§ 13. Zajęcie pasa drogowego drogi wewnętrznej lub innych nieruchomości stanowiących własność Gminy 
Jemielnica na prowadzenie robót o powierzchni mniejszej niż 1 m2 oraz zajęcie powierzchni pasa drogowego 
drogi wewnętrznej lub innych nieruchomości stanowiących własność Gminy Jemielnica zajętej przez rzut 
poziomy urządzenia lub innego obiektu mniejszej niż 1 m2 jest traktowane jak zajęcie 1 m2. 

§ 14. 1. Zajmujący zawiadamia Właściciela o zakończeniu robót i przywróceniu zajmowanego odcinka 
pasa drogowego drogi wewnętrznej lub innej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jemielnica do 
poprzedniego stanu, nie później niż w ostatni dniu zajęcia. 

2. Właściciel dokonuje niezwłocznie protokolarnego odbioru zajmowanego odcinka pasa drogowego drogi 
wewnętrznej lub innej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jemielnica. 

3. Wzór protokołu odbioru terenu, o którym mowa w ust. 2 stanowi załącznik nr 5 do niniejszego 
zarządzenia. 

4. Zgodność realizacji inwestycji z uzyskanym uzgodnieniem pozwoli na zawarcie umowy na umieszczenie 
urządzeń lub budowli w pasie drogowym drogi wewnętrznej lub w nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Jemielnica. 

5. Wzór umowy, o której mowa w ust. 4 stanowi załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia. 

§ 15. 1. W przypadku awarii urządzenia/budowli zlokalizowanych w pasie drogowym drogi wewnętrznej 
lub w innych nieruchomościach stanowiących własność Gminy Jemielnica, Zajmujący lub jednostka 
eksploatująca urządzenie/budowlę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie jednego dnia od dnia 
powstania awarii, składa do Właściciela wniosek o zajęcie pasa drogowego drogi wewnętrznej lub innej 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jemielnica w celu usunięcia awarii urządzeń/obiektu. 

2. Wzór wniosku , o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia. 

3. Na podstawie złożonego wniosku Właściciel nalicza opłatę w oparciu o stawki określone w niniejszym 
zarządzeniu. 

§ 14. Wszystkie określone w niniejszym zarządzeniu stawki opłat są stawkami netto, do których dolicza się 
obowiązujący podatek VAT. 

§ 15. 1. Opłatę za zajęcie pasa drogowego drogi wewnętrznej lub innej nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Jemielnica uiszcza się na podstawie wystawionej faktury. 

2. Opłatę roczną za umieszczenie urządzenia/budowli w pasie drogowym drogi wewnętrznej lub w innej 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jemielnica uiszcza się: 

1) za pierwszy rok umieszczenia na podstawie wystawionej faktury, 

2) za lata następne, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, na podstawie wystawionej faktury. 

§ 16. 1. Zajęcie pasa drogowego drogi wewnętrznej lub innej nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Jemielnica bez zawarcia wymaganych umów na zajęcie pasa drogowego lub innych nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Jemielnica oraz umieszczenie urządzeń lub innych obiektów, a także bez 
zawiadomienia Właściciela o awarii, uważa się za bezumowne korzystanie z pasa drogowego drogi 
wewnętrznej lub innej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jemielnica. 

2. Za bezumowne korzystanie z pasa drogowego drogi wewnętrznej lub innej nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Jemielnica naliczane są opłaty w wysokości 10-krotnej opłaty, o której mowa w § 7 i § 
11 niniejszego zarządzenia, za każdy dzień bezumownego korzystania. 
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3. Uiszczenie opłaty, o której mowa w ust. 2, odbywa się na podstawie wystawionej faktury. 

§ 18. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. 

 

   

Wójt Gminy Jemielnica 
 
 

Marcin Wycisło 
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UMOWA NR ...................................... 

zawarta w dniu …………………r. 

pomiędzy Gminą Jemielnica z siedzibą 47-133 Jemielnica, ul. Strzelecka 67, NIP 7561877980 

reprezentowaną przez: 

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

Zwanego dalej Właścicielem 

a 

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

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

zwanym dalej Zamawiającym o następującej treści: 

§ 1. Przedmiotem umowy jest określenie zasad udostępnienia Zajmującemu pas drogowy drogi 

wewnętrznej lub inną nieruchomość stanowiącą własność Gminy Jemielnica lub część ww. 

nieruchomości w celu wykonania robót związanych z budową…………………………………………... 

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

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

.. 

§ 2. 1. Właściciel udostępnia Zajmującemu, na cel określony w ust. 1, część działki nr 

…………………………KW………………………………………….obręb……………………………

…………………………….. stanowiącej drogę wewnętrzną, w tym: 

1) zajęcie jezdni do 20% szerokości ………………………….m2, 

2) zajęcie jezdni powyżej 20% do 50% szerokości  ………………………….m2, 

3) zajęcie jezdni powyżej 50% szerokości do całkowitego zajęcia jezdni……………………….m2, 

4) zajęcie powierzchni chodników, placów, zatok postojowych i parkingów, ścieżek rowerowych 

i ciągów pieszych oraz urządzonych terenów zielonych ………………………….m2, 

5) zajęcie pozostałych elementów pasa drogowego ………………………….m2. 

6) zajęcie powierzchni pasa drogowego w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury 

telekomunikacyjnej ………………… m2  

2. Właściciel udostępnia Zajmującemu, na cel określony w ust. 1, część działki nr ……………………. 

obręb …………………KW……………………………………….., która: 

1) zajęcie nieruchomości nie stanowiącej drogi wewnętrznej o pow.: 

………………………………………… m2, 

2) zajęcie nieruchomości nie stanowiącej drogi wewnętrznej w odniesieniu do obiektów i 

urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej o pow.:   ……………………….  m2, 

§ 3. Umowa zostaje zawarta na okres od ……………………………..do…………………………… . 

§ 4. 1. Strony ustalają, że Zajmujący pas drogowy drogi wewnętrznej lub inną nieruchomość, stanowiące 

własność Gminy Jemielnica o których mowa w § 2, ponosić będzie opłatę, której podstawą naliczenia 

 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 381/22

Wójta Gminy Jemielnica

z dnia 29 grudnia 2022 r.
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stanowi Zarządzenie Nr …………. Wójta Gminy Jemielnica z dnia …………………. w sprawie 

ustalenia zasad zajęcia nieruchomości stanowiących własność Gminy Jemielnica. 

 

1. Zajmujący pas drogowy drogi wewnętrznej lub inną nieruchomość stanowiącą własność Gminy 

Jemielnica – część działek o której mowa w § 2 umowy, zobowiązany jest zapłacić Właścicielowi 

opłatę w kwocie ……. + należny podatek VAT (23%) co daje kwotę ……. zł (słownie: 

……………………. ../100) z czego.: 

1) jezdnia …………..% szerokości: 

………   m2 x ……..… zł/m2 x …….…. dni = ………. zł + należny podatek VAT, 

2) chodnik, plac, zatoka postojowa, parking, ścieżka rowerowa, ciąg pieszy, urządzony teren 

zielony:  

..……… m2 x ..……… zł/m2 x …..…… dni = ………zł + należny podatek VAT, 

3) pozostałe elementy pasa drogowego:  

……… . m2 x ……….. zł/m2 x ……….. dni = ……….. zł + należny podatek VAT, 

4) zajęcie powierzchni pasa drogowego w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury 

telekomunikacyjnej: 

..……… m2 x ..……… zł/m2 x …..…… dni = ….……. zł + należny podatek VAT, 

5) zajęcie powierzchni nieruchomości  nie stanowiącej drogi wewnętrznej: 

..……… m2 x ..……… zł/m2 x …..…… dni = ….……. zł + należny podatek VAT, 

6) zajęcie powierzchni nieruchomości  nie stanowiącej drogi wewnętrznej w odniesieniu do 

obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej: 

..……… m2 x ..……… zł/m2 x …..…… dni = ………….+ należny podatek VAT. 

§ 5. 1. Zapłata opłaty nastąpi na podstawie wystawionej faktury VAT z terminem płatności 30 dni od 

dnia jej wystawienia. 

2. Zajmujący wskazuje dane do wystawienia faktury jako: 

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

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

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

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

 

3. Opłatę należy uiszczać na podstawie wystawionej faktury  w kasie Urzędu Gminy Jemielnica lub 

przelewem na konto Urzędu w Banku Spółdzielczym w Leśnicy Filia Jemielnica 

…………………………………………… podając na blankiecie przelewu numer niniejszej umowy 

oraz numer wystawionej faktury. 

 

4. Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie opłaty naliczone zostaną odsetki ustawowe za opóźnienie. 

 

§ 6. Zajmujący zobowiązuje się do używania zajętych nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem, 

wskazanym w § 1 umowy. 

§ 7. Zajmujący po zakończeniu prac zobowiązuje się do zwrotu nieruchomości w stanie 

niepogorszonym. 

§ 8. Zajmujący zobowiązuje się przestrzegać następujące warunki: 

1) roboty wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczną oraz pozwoleniem na budowę lub 

zgłoszeniem, jak również w trybie bez zgłoszenia, w przypadku zaistnienia przesłanek, 

o których mowa w art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, 

2) należycie zabezpieczyć teren robót oraz utrzymywać oznakowanie w czasie wykonywania robót 

budowlanych, 

3) zabrania się składania materiałów i postoju sprzętu poza wygrodzonym miejscem robót, 
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4) wykazać szczególną dbałość o zadrzewienia i zieleń, a w przypadku konieczności ich usunięcia, 

uzyskać odrębna decyzję na niezbędna wycinkę drzew i krzewów, 

5) w przypadku jakichkolwiek zmian zakresu robót powiadomić o tym Właściciela, 

6) po wykonaniu robót doprowadzić stan techniczny nieruchomości do stanu pierwotnego, po 

wykonaniu prawidłowego zagęszczenia gruntu w miejscu wykopów, 

7) zgłosić Właścicielowi zakończenie prac w celu dokonania komisyjnego odbioru terenu. 

§ 9. W  przypadku kolizji urządzenia z istniejącymi urządzeniami lub sieciami w pasie drogowym drogi 

wewnętrznej lub w innej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jemielnica, inwestor na własny 

koszt dokona zabezpieczenia lub przełożenia kolidującego urządzenia lub sieci. 

§ 10. Koszty budowy urządzeń w pasie drogowym drogi wewnętrznej lub w innej nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Jemielnica, związanych z realizacją zadania oraz koszt odtworzenia  

substancji   drogowej, ponosi   wnioskodawca, na którym spoczywa również  obowiązek wykonania 

tych prac za pośrednictwem uprawnionych do tych robót podmiotów. 

§ 11. Zajmujący ponosi całkowitą odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu szkód mogących 

powstać w tym terenie w związku z prowadzonymi robotami. 

§ 12. Zajmujący w okresie prowadzenia robót odpowiada za bezpieczeństwo ruchu pojazdów i pieszych 

w obrębie zajmowanego terenu. 

§ 13. Zajmujący zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt i ryzyko wszelkich usterek i wad 

spowodowanych nieprawidłowym wykonaniem robót, które powstaną w ciągu 24 miesięcy od daty 

odbioru terenu. 

§ 14. W przypadku nie usunięcia usterek (wad) w wyznaczonym przez Właściciela terminie, Zajmujący 

wyraża zgodę na wykonanie zastępcze usunięcia tych usterek (wad) przez Właściciela /(firmę wskazaną 

przez Właściciela) oraz obciążenie Zajmującego kosztami wykonania tych prac.  

§ 15. Umowa niniejsza może zostać rozwiązana przez Właściciela w trybie natychmiastowym 

w przypadku stwierdzenia wykorzystania pasa drogowego drogi wewnętrznej lub innej nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Jemielnica w sposób sprzeczny z umową lub z przeznaczeniem 

określonym w niniejszej umowie. 

§ 16. 1. Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej. 

 

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą przepisy 

Kodeksu cywilnego. 

 

3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy 

miejscowo dla Właściciela. 

 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej strony. 

 
Właściciel                                                                                 Zajmujący 

 

 

………………………………………    ……………………………….

    

 

 

 

 
Zał. graficzny. – …. egz. 
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PROTOKÓŁ PRZEKAZAMNIA TERENU 

 

Działka ewidencyjna nr ………….…KW………………..…….………. Obręb ………………………... 

W dniu ……………………………. komisja w składzie: 

strona przekazująca: 

1. ……………………………………………...................................................... 

2. ……………………………………………………………………………….. 

strona przyjmująca: 

3. ……………………………………………………………………………….. 

4. ………………………………………………………………………………..  

dokonała wizji w terenie i przekazała teren objęty wnioskiem o zajęcie pasa drogowego drogi 

wewnętrznej lub innych nieruchomości na prowadzenie robót z dnia ………………………………… 

Firmie……………………………………………………………………………………………………

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

w celu…………………………………………………………………………………………………… 

UWAGI do terenu przekazywanego: 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Planowane zajęcie terenu od dnia ……………………………. do dnia ……………………………….. 

 

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. 

 

1. ……………………………………                               3. ……………………………………. 

 

 

2. …………………………………….                           4. ……………………………………. 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 381/22

Wójta Gminy Jemielnica

z dnia 29 grudnia 2022 r.
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.........................................., dnia.........................r. 
                                          (miejscowość) 

……………………………………..                         
                                             (imię, nazwisko)                                                                            
 
……………………………………………… 
 
……………………………………………… 
  
…………................................…………….. 
    (adres)  
 
NIP ………………………………… 
    (nie dotyczy osób fizycznych)                                    
                                                     

W N I O S E K 
 

o wydanie zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym drogi wewnętrznej lub innej 
nieruchomości: 

 

.………………...................…………......……………………..……………………………………
     / nr działki, obręb,   miejscowość/ 

w celu: 
.................………………………….……………………………………………………………… 
              

Nr i data uzgodnienia lokalizacji urządzenia/obiektu: …..............................................................................................  

Nr i data zatwierdzonego projektu czasowej zmiany organizacji:……………………………………………………... 
 
POWIERZCHNIA ZAJĘCIA: 

 Element 
zajęcia 

Szerokość 
zajęcia 
jezdni 

Długość        
[w m.] 

Szerokość      
[w m.] 

Powierzchnia 
[w m²] 

Termin 
zajęcia od 

dnia do 
dnia 

Ilość dni 

Jezdnia do 20 %      

Jezdnia do 50 % 
     

Jezdnia 
powyżej 50 

% 
     

Chodnik -      

pobocze - 
     

Inna 
nieruchomość 

- 
     

 
Termin zajęcia dla całości robót planuje się: od dnia ………………………do dnia ……………… 
 
Za okres końcowy uważa się dzień przywrócenia terenu do stanu pierwotnego i przekazanie 
protokołem odbioru do Właściciela. 
 

WÓJT GMINY JEMIELNICA 
ul. Strzelecka 67 

47-133 Jemielnica 

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 381/22

Wójta Gminy Jemielnica

z dnia 29 grudnia 2022 r.
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Wnioskodawca oświadcza, że posiada ważne pozwolenie na budowę obiektu umieszczanego  
w nieruchomości lub dokonał zgłoszenia budowy, lub prowadzenia robót właściwemu organowi 
administracji architektoniczno – budowlanej oraz, że posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie 
potrzebną do wykonania zadania oraz pełny asortyment materiałów i osprzęt potrzebny do wykonania 
robót. 
 
 

Wnioskodawca – Inwestor przyjmuje odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie  
i zabezpieczenie miejsca robót. Udziela gwarancji na okres 2 lat, obejmującej odpowiedzialność za 
wszelkie odkształcenia nawierzchni i urządzeń inżynieryjnych bez względu na to, czy dotyczą one 
wykonawstwa robót czy materiałów. W okresie gwarancji zobowiązuję się do czuwania nad stanem 
technicznym nawierzchni i urządzeń w miejscu prowadzenia robót oraz przyjmuję na siebie 
odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich za wszelkie szkody i straty wynikłe w czasie 
prowadzenia robót jak i w okresie gwarancyjnym.  
 
 
   Do wniosku należy dołączyć: 
 

 plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów powierzchni 
planowanego zajęcia pasa drogowego drogi wewnętrznej lub innej nieruchomości; 

 kopia dokumentu uzgadniającego lokalizację urządzeń; 
 oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę lub o zgłoszeniu budowy właściwemu 

organowi administracji architektoniczno-budowlanej- jeżeli jest wymagane; 
 oświadczenie o zamiarze budowy przyłącza, dla którego sporządzono plan sytuacyjny na kopii 

aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego- jeżeli jest wymagane;  

 kopia pisma zatwierdzającego Projekt czasowej zmiany organizacji  ruchu – jeżeli jest wymagany; 
 kopia zawiadomienia wprowadzenia czasowej zmiany organizacji ruchu na co najmniej 7 dni przed 

jej wprowadzeniem - jeżeli jest wymagana; 
 kopia projektu czasowej zmiany organizacji  ruchu – jeżeli jest wymagana; 
 pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy. 

 
 
UWAGA! 
1. Za okres końcowy zajęcia uważa się dzień spisania protokołu odbioru podpisany przez pracownika Gminy Jemielnica.  
2. Wniosek o wydanie zezwolenia wraz z niezbędnymi załącznikami powinien być złożony na 14 dni przed planowanym zajęciem 

pasa drogowego drogi wewnętrznej lub innej nieruchomości. 
5. Niniejszy wniosek nie dotyczy zajęcia pasa drogowego celem umieszczania w pasie drogowym drogi wewnętrznej lub innej 

nieruchomości  urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych i reklam. 
 
Prawidłowość danych na wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem. 
 

 
 
 
        ……............................…..... 
                                                                                                                       podpis 
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Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 
 
Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 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 (ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych – Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – zwanego dalej RODO, informuję, 
iż: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Gminę Jemielnica (zwana dalej jako 
„Administrator”), ul. Strzelecka 67, 47-133 Jemielnica, jest Wójt Gminy Jemielnica. Adres e-mail: wojt@jemielnica.pl, 
telefon: +48 77 462 3520. 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD). W sprawach ochrony Pańskich 
danych osobowych możecie się Państwo skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: wojt@jemielnica.pl lub 
telefonując pod numer: 77 46 23 520 lub z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Jemielnica. Inspektor 
Ochrony Danych Osobowych – Pan Mateusz Szenbek będzie dostępny pod nr telefonu 513 850 227, od poniedziałku do 
piątku w godz. 8-16, oraz pod adresem e-mail – iod@bodo24.pl,                                                                                                              

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie przepisów prawa art. 6 ust. 1 lit. b, c,  unijnego 
rozporządzenia RODO w celu realizacji zadań własnych lub zleconych administratorowi wynikających z przepisów 
prawa. 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu do którego dane zostały 
pozyskane, a w przypadku materiałów archiwalnych, przez czas wynikający z przepisów ustawy o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych organów 
gminy.  

Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub 
ograniczenia ich przetwarzania. 

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 
osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. 
Stawki 2, 00-193 Warszawa lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej dostępnej na stronie: 
https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt). 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem 
ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej. 

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do wypełnienia obowiązków ciążących 
na administratorze. 
 
 
 
 
          ……............................…..... 
 podpis 
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.........................................., dnia.........................r. 

         (miejscowość) 

…………………………………                     
                                               (imię, nazwisko)              

                                                             
 

……………………………………….. 
 

……………………………………….. 
                                    (adres) 

                           

NIP …………………………… 
                   (nie dotyczy osób fizycznych)                         

W N I O S E K 
 

o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzeń/obiektów w pasie drogowym drogi wewnętrznej 

 lub innej nieruchomości 

 

Dotyczy zezwolenia/umowy Nr ……………………………….z dnia………………………… 

 

1.Rodzaj umieszczanego urządzenia infrastruktury technicznej 

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

2. Lokalizacja 

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

                                                   (nr działki, obręb)  

3. Okres umieszczenia urządzenia infrastruktury w pasie drogowym lub innej nieruchomości 

Wnioskuję o umieszczenie w/w urządzenia w pasie drogowym lub innej nieruchomości 

od dnia……………………………...na czas …………………………… 

 
4. Rodzaj, wymiary, powierzchnia urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi lub innych nieruchomości  

    

Nr działki, 

obręb 

Rodzaj 

urządzenia 
/telekomunikacyjne, 

wodociągowe 

energetyczne, 

gazowe inne określić 

jakie/ 

Długość 

[ m ] 

Szerokość/ 

średnica 

(wymiar 

zewnętrzny) 

[ w m ] 

 

 

Powierzchnia 

[ w m2 ] 

W poprzek jezdni/w 

jezdni/ 

poza jezdnią/ na 

obiekcie 

inżynierskim/ w innej 

nieruchomości 

      

 

WÓJT GMINY JEMIELNICA 

ul. Strzelecka 67 

47-133 Jemielnica 

 

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 381/22

Wójta Gminy Jemielnica

z dnia 29 grudnia 2022 r.
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5.  Dane celem spisania umowy i obciążenia za umieszczenie urządzenia/obiektu  : 

     

  a/ Inwestor 

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

 

  b/ osoby/osoba reprezentujące-  

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

 

  c/ adres 

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

    

   d/ NIP 
............................................................................................................................................................. 
                   (nie dotyczy osób fizycznych)                         

 
 

 

Prawidłowość danych na wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem 

                                                                                                   

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

 

 

Do wniosku należy dołączyć: 

1. plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem umieszczanego urządzenia w pasie 

drogowym drogi wewnętrznej/ lub innej nieruchomości; 

2. kopia dokumentu uzgadniającego lokalizację urządzeń/obiektów; 

3. pełnomocnictwo- jeżeli dotyczy 

 

UWAGA  

Wniosek powinien być podpisany przez Inwestora. W innym przypadku należy dostarczyć 

pełnomocnictwo dla osób podpisujących a nie figurujących w KRS-ie, jak również dla Wykonawcy i 

podpisującego wniosek w imieniu Inwestora wraz z oryginałem potwierdzenia opłaty skarbowej za 

pełnomocnictwo. 
 

Wniosek należy złożyć, nie później niż 14 dni przed planowanym umieszczeniem. 
 

 

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

                                                                                                                       podpis 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 
Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 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 

(ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – zwanego dalej 

RODO, informuję, iż: 
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Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Gminę Jemielnica (zwana dalej 

jako „Administrator”), ul. Strzelecka 67, 47-133 Jemielnica, jest Wójt Gminy Jemielnica. Adres e-mail: 

wojt@jemielnica.pl, telefon: +48 77 462 3520. 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD). W sprawach ochrony Pańskich 

danych osobowych możecie się Państwo skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: wojt@jemielnica.pl 

lub telefonując pod numer: 77 46 23 520 lub z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Jemielnica. 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Pan Mateusz Szenbek będzie dostępny pod nr telefonu 513 850 227, od 

poniedziałku do piątku w godz. 8-16, oraz pod adresem e-mail – iod@bodo24.pl,                                                                                                                

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie przepisów prawa art. 6 ust. 1 lit. 

b, c,  unijnego rozporządzenia RODO w celu realizacji zadań własnych lub zleconych administratorowi 

wynikających z przepisów prawa. 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu do którego dane 

zostały pozyskane, a w przypadku materiałów archiwalnych, przez czas wynikający z przepisów ustawy 

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 

archiwów zakładowych organów gminy.  

Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, ich usunięcia 

lub ograniczenia ich przetwarzania. 

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 

danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej dostępnej na 

stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt). 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub 

z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej. 

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do wypełnienia obowiązków 

ciążących na administratorze. 

 

 

 

 

         

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

 podpis 
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PROTOKÓŁ ODBIORU TERENU 

 

pasa drogowego drogi wewnętrznej lub innej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jemielnica  

dz. nr ………………………………………………obręb ………………………………………………. 

zajętego przez ……………………………………………………………………………………………

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

na podstawie umowy nr …………………………… z dnia ……………………………………………. 

w celu wykonania ………………………………………………………………………………………

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

 

W dniu ……………………………..komisja w składzie : 

strona przekazująca: 

1. ……………………………………………...................................................... 

2. ……………………………………………………………………………….. 

strona przyjmująca: 

3. ……………………………………………………………………………….. 

4. ………………………………………………………………………………..  

po przeprowadzonej kontroli technicznej pasa drogowego drogi wewnętrznej lub innej nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Jemielnica stwierdza, że zostały doprowadzone / nie zostały 

doprowadzone/* do poprzedniego stanu technicznego, a tym samym komisja dokonała /nie dokonała/* 

odbioru pasa drogowego drogi wewnętrznej lub innej nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Jemielnica. 

Stwierdzono usterki : 

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

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

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

które należy usunąć do dnia …………………………………….. . 

 

Okres gwarancyjny ustala się do dnia ……………………., w okresie tym Zajmujący winien usunąć 

wszelkie usterki i wady techniczne (wynikające np. z osiadania gruntu, odkształcenia nawierzchni itp. 

spowodowanych nieprawidłowym wykonaniem robót odtworzeniowych), wpływające na stan 

techniczny drogi i bezpieczeństwo ruchu drogowego lub wpływające na stan techniczny 

nieruchomości stanowiących własność Gminy Jemielnica. 

 

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. 

 

1. ……………………………………                               3. ……………………………………. 

 

2. …………………………………….                           4. ……………………………………. 

 

 

* niepotrzebne skreślić 
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UMOWA NR ...................................... 

 

Zawarta w dniu …………………roku w Jemielnicy pomiędzy Gminą Jemielnica z siedzibą 47-133 

Jemielnica, ul. Strzelecka 67, reprezentowaną przez: 

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

Zwaną dalej „Właścicielem” 

a 

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

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

zwanym dalej „Zajmującym” o następującej treści: 

§ 1. 1. Właściciel wyraża zgodę na umieszczenie urządzenia/obiektu, tj.:……………………………….. 

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

w związku z realizacją przedsięwzięcia przez Zajmującego pas drogowy drogi wewnętrznej na części 

nieruchomości lub innej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jemielnica – dz. o nr ew.: 

….……………………………………………..obręb ………………………...........…………………… 

oraz zajęciem …………… m2 powierzchni w/w nieruchomości przez rzut poziomy umieszczonego 

urządzenia/obiektu. 

 

2.Strony zawierają niniejszą umowę celem uregulowania zasad ponoszenia przez Zajmującego opłat za 

umieszczenie w pasie drogowym dróg wewnętrznych lub w innych nieruchomościach stanowiących 

własność Gminy Jemielnica urządzeń/obiektów, o których mowa w ust. 1. 

 

§ 2. 1. Strony ustalają, że Zajmujący za umieszczenie w pasie drogowym drogi wewnętrznej lub w innej 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jemielnica urządzenia/obiektu, o którym mowa w § 1, 

ponosić będzie opłaty roczne, których podstawę naliczenia stanowi Zarządzenie Nr ……………………. 

Wójta Gminy z dnia ………………………………...w sprawie ustalenia zasad zajęcia 

nieruchomości stanowiących własność Gminy Jemielnica. 

 

2. Opłata naliczona została w następujący sposób: 

powierzchnia nieruchomości zajętej przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia/obiektu, tj. 

…………….. m2 x ……zł/m2  = ……… zł + należny podatek VAT = ………. zł. 

 

3. Opłata roczna, o której mowa w ust. 2, płatna jest z góry za dany rok do dnia 31 marca każdego roku, 

na podstawie wystawionej faktury. 

 

4. W przypadku opłaty za pierwszy rok umieszczenia w pasie drogowym drogi wewnętrznej lub w innej 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jemielnica urządzenia/obiektu, stosownie do § 10 ust. 4 

zarządzenia Wójta Gminy Jemielnica, o którym mowa w ust. 1, opłata roczna wynosi proporcjonalnie 

do liczby dni umieszczenia, tj. 

………….. m2 x ……zł/m2 : 365 dni x ……… dni  = ……… zł + należny podatek VAT = ………. zł. 

i płatna jest na podstawie wystawionej faktury. 

 

5. Zajmujący wskazuje dane do wystawienia faktury jako: 

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 381/22
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……………………………………………………………………………………………………………

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

 

6. Zajmujący zobowiązuje się do informowania Właściciela o każdej zmianie danych, w tym również 

adresu, na który przesyłana będzie korespondencja między stronami, pod rygorem uznania za doręczoną 

korespondencję przesłaną na wskazany Właścicielowi adres. 

 

7. Opłatę należy uiszczać na podstawie wystawionej faktury  w kasie Urzędu Gminy Jemielnica lub 

przelewem na konto Urzędu w Banku Spółdzielczym w Leśnicy Filia w Jemielnicy 

………………………………………… podając na blankiecie przelewu numer niniejszej umowy oraz 

numer wystawionej faktury. 

 

8. Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie opłaty naliczone zostaną odsetki ustawowe za opóźnienie. 

 

§ 3. 1. W przypadku awarii urządzenia/obiektu zlokalizowanych w pasie drogowym dróg wewnętrznych 

lub w innych nieruchomościach stanowiących własność Gminy Jemielnica, Zajmujący zobowiązany 

jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie jednego dnia od przystąpienia do usuwania awarii, 

złożyć do Właściciela wniosek o zajęcie pasa drogowego drogi wewnętrznej lub innej nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Jemielnica w celu usunięcia awarii urządzeń/obiektu. 

 

2. Na podstawie złożonego wniosku, Właściciel naliczy opłatę za w/w zajecie pasa w oparciu o stawki 

określone w § 10 Zarządzenia Wójta Gminy Jemielnica o którym mowa w § 2. 

 

3. Opłata, o której mowa w ust. 2, płatna będzie na podstawie faktury. 

 

§ 4 1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od ……………………… . 

 

2. Umowa zawarta zostaje na czas nieokreślony. 

 

§ 5. 1. Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej. 

 

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą przepisy 

Kodeksu cywilnego. 

 

3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy 

miejscowo dla Właściciela. 

 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej strony. 

 

 

Właściciel                                                                                 Zajmujący 

 

 

………………………………………    ……………………………….

    

 

 

 

 

 

 

 

Zał. graficzny. – ….. egz. 
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.........................................., dnia.........................r. 
                                          (miejscowość) 

……………………………………..                         
                                             (imię, nazwisko)                                                                            
 
……………………………………………… 
 
……………………………………………… 
  
…………................................…………….. 
    (adres)  
 
NIP ………………………………… 
    (nie dotyczy osób fizycznych)                                    
                                                     

W N I O S E K 
 

na awaryjne zajęcie pasa drogowego / innej nieruchomości w celu prowadzenia robót  
 

.………………...................…………......……………………..……………………………………
     / nr działki, obręb,   miejscowość/ 

W związku z wystąpieniem awarii: 
.................………………………….……………………………………………………………… 
              

 
POWIERZCHNIA ZAJĘCIA: 

 Element 
zajęcia 

Szerokość 
zajęcia 
jezdni 

Długość        
[w m.] 

Szerokość      
[w m.] 

Powierzchnia 
[w m²] 

Termin 
zajęcia od 

dnia do 
dnia 

Ilość dni 

Jezdnia do 20 %      

Jezdnia do 50 % 
     

Jezdnia 
powyżej 50 

% 
     

Chodnik - 
     

pobocze - 
     

Inna 
nieruchomość 

- 
     

 
 
Szkic określający lokalizację wystąpienia awarii i zajęcia  pasa drogowego / innej nieruchomości 
 
 
        ……............................…..... 
                                                                                                                       podpis 
 
 
 
 

WÓJT GMINY JEMIELNICA 
ul. Strzelecka 67 

47-133 Jemielnica 
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Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 
 
Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 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 (ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych – Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – zwanego dalej RODO, informuję, 
iż: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Gminę Jemielnica (zwana dalej jako 
„Administrator”), ul. Strzelecka 67, 47-133 Jemielnica, jest Wójt Gminy Jemielnica. Adres e-mail: wojt@jemielnica.pl, 
telefon: +48 77 462 3520. 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD). W sprawach ochrony Pańskich 
danych osobowych możecie się Państwo skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: wojt@jemielnica.pl lub 
telefonując pod numer: 77 46 23 520 lub z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Jemielnica. Inspektor 
Ochrony Danych Osobowych – Pan Mateusz Szenbek będzie dostępny pod nr telefonu 513 850 227, od poniedziałku do 
piątku w godz. 8-16, oraz pod adresem e-mail – iod@bodo24.pl,                                                                                                              

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie przepisów prawa art. 6 ust. 1 lit. b, c,  unijnego 
rozporządzenia RODO w celu realizacji zadań własnych lub zleconych administratorowi wynikających z przepisów 
prawa. 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu do którego dane zostały 
pozyskane, a w przypadku materiałów archiwalnych, przez czas wynikający z przepisów ustawy o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych organów 
gminy.  

Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub 
ograniczenia ich przetwarzania. 

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 
osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. 
Stawki 2, 00-193 Warszawa lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej dostępnej na stronie: 
https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt). 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem 
ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej. 

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do wypełnienia obowiązków ciążących 
na administratorze. 
 
 
 
 
          ……............................…..... 
 podpis 
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