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.......................................................... 
        (miejscowość, data) 

 

 Burmistrz Barcina 

ul. Artylerzystów 9  

88-190 Barcin 

 

 

WNIOSEK 

o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego 

– umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej  

z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego – 

 

 

1) Inwestor 

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

Adres 

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

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

 

2) Cel zajęcia pasa drogowego – rodzaj umieszczanego urządzenia: 

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

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

3) Lokalizacja: 

      - odcinek drogi 

.................................................................................................................................................... 
nr, nazwa odcinka 

- miejscowość 

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

 

4) Dane do obliczenia należnej opłaty rocznej za umieszczenie urządzenia niezwią-

zanego z funkcjonowaniem drogi lub potrzebami ruchu:  

 

Lokalizacja urzą-

dzenia 

Powierzchnia 

urządzenia  

(m2) 

Roczna 

stawka 

(m2) 

ilość lat 
data  

od - do 

Poza obszarem za-

budowanym 
 100,00 zł  

 

 

 

 

W obszarze zabu-

dowanym 

 

 100,00 zł  

 

 

 

Na obiekcie mo-

stowym 

 

 100,00 zł  

 

 

  

 -VERTE- 
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5) Uzasadnienie szczególnego charakteru lokalizowania urządzenia w pasie drogi 

gminnej   

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

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

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

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

6) Podmiot, który będzie obciążany corocznie opłatami z tytułu umieszczenia urzą-

dzenia w pasie drogowym - na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r.  

o drogach publicznych (j. t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 ze zm.) 

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

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

.................................................................................................................................................... 
/imię i nazwisko, adres lub nazwa i siedziba podmiotu, nr kodu pocztowego, tel./fax/e-mail/ 

 

Uwagi : 

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

 

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

 

 

............................................... 
(podpis/pieczątka) 

 

 
Załączniki: 

□ Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic  

i podaniem  wymiarów powierzchni urządzenia.  

□ pełnomocnictwo, jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie w postępowaniu 

przez pełnomocnika, wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej 17,00 zł do właści-

wego organu podatkowego – Urząd Miasta w Barcinie, 

□  inne: 
………………………………………………………………………………………………… 

 

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

 

Uwaga opłata skarbowa  
Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie organu podatkowego właściwego 

miejscowo w sprawach opłat skarbowych tj. Urzędu Miejskiego w Barcinie lub na rachunek 

w/w organu BS Barcin nr konta: 13 8167 0008 0000 0677 2000 0002.   

 

Wysokość stawek opłat określa Obwieszczenie Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 19 lutego 2021 

r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Miejskiej w Barcinie w sprawie sta-

wek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Barcin na cele nie 

związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu (Dziennik Urzędowy Woje-

wództwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 26 lutego 2021 r. poz. 943). 

 

 
Potwierdzam otrzymanie informacji, że moje dane osobowe podane w związku z postępo-

waniem administracyjnym na dokonanie zajęcia pasa będą przetwarzane przez UM w Barci-

nie jako administratora zbioru danych osobowych. Dane te są niezbędne dla prawidłowego 

określenia strony postępowania i mogą być wykorzystane przez administratora jedynie zgod-

nie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (j. t. Dz. U.  

z 2019 r. poz. 1781). 

 

 ............................................ 
              (podpis/pieczątka) 
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Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci numeru tele-

fonu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych oso-

bowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach 

dotyczących postępowania związanego z wnioskiem o umieszczenie w pasie drogi urządzeń 

infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami 

ruchu drogowego 

 

……………………………….. 
       (data, podpis) 

 

 Administratorem danych osobowych przetwarzanych ww. celach jest Gmina Barcin, 

ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin, tel. 52 3834100, fax: 52 3834143. e-mail: sekretariat@barcin.pl 

 Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych oso-

bowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 osobie, 

której dane dotyczą przysługuje prawo: 

- żądania dostępu do danych osobowych; 

- sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

- wniesienia sprzeciwu; 

- cofnięcia zgody w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwa-

rzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;  

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 

Warszawa. 

 

Zapoznałam/-em się z treścią powyższego. 

……………………………….. 
           (data, podpis) 
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OBOWIĄZEK INFORMACYJNY  

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich da-

nych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L z 2016 r. Nr 119, s.1 ze zm.) – da-

lej: „RODO” informuję, że: 

1) Administratorem Państwa danych jest Gmina Barcin, ul. Artylerzystów 9, 88-190 

Barcin. 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Pań-

stwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania da-

nych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pi-

semnie na adres Administratora.  

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wydania decyzji zezwala-

jącej na umieszczenie infrastruktury w pasie drogi gminnej, jak również w celu 

realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 

lit. c RODO) oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania admi-

nistracyjnego (j. t. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz ustawy z dnia 21 marca 

1985 r. o drogach publicznych (j. t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 ze zm.). 

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji 

ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepi-

sach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych. 

5) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie 

będą podlegać profilowaniu. 

6) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Go-

spodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu 

następujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 

danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych (RODO); 

8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie 

danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. 

9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podsta-

wie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmio-

tom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

 

 
 

 


