
Oleśnica, dnia ................................... 

INWESTOR: 

Nazwa Inwestora: ........................................................................................................................................................................................... 

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

Adres (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą podają adres zamieszkania): ............................................................... 

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

Adres do korespondencji: ............................................................................................................................................................................. 

NIP/ DATA UR. ......................................................... Telefon: ..................................... Adres e-mail: .................................................. 

PEŁNOMOCNIK: 

Imię i nazwisko: ............................................................................................................................................................................................. 

Adres do korespondencji: ............................................................................................................................................................................. 

Telefon: ...................................................................... 

 
SEKCJA DRÓG MIEJSKICH 

ul. B. Krzywoustego 31 c, 56-400 Oleśnica 
tel. 71 788 94 16 wew. 14 

e-mail: biuro@sdm.olesnica.pl 
 

W N I O S E K 
o wydanie zezwolenia na lokalizację: liniowych urządzeń obcych / reklamy / 

urządzeń obcych / zjazdu * 
 
 
Wnoszę o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym ul. ......................................................................................... 
 
(dz. nr ..........................................................., obręb ...........................................................): 
 

a) sieci / przyłącza * ........................................................... do dz. nr ..........................................................., 
b) reklamy * ........................................................... 
c) urządzenia obcego * ........................................................... 
d) zjazdu w ilości .................. z drogi * ........................................................... 

 
* niepotrzebne skreślić 
Do wniosku należy dołączyć: 

1. mapa zasadnicza w skali 1:500 ze wskazaniem dokładnej lokalizacji liniowego urządzenia obcego, reklamy, 
urządzenia obcego, zjazdu – 2 egz.; 

2. wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (jeśli dotyczy); 
3. wizualizacja reklamy / obiektu lub (zdjęcie) z podaniem wymiarów (jeśli dotyczy); 
4. wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu ma zostać złożony i podpisany przez wszystkich właścicieli 

nieruchomości, do której zjazd ma prowadzić lub przez pełnomocnika posiadającego pełnomocnictwo do 
załatwienia przedmiotowej sprawy od wszystkich właścicieli nieruchomości (jeśli dotyczy); 

5. wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu na cele gospodarcze lub o charakterze publicznym podlega 

opłacie skarbowej w wysokości 82,00 zł na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie 
skarbowej w związku z poz. 44, pkt. 2 części III wykazu przedmiotów opłat skarbowej, stawki tej opłaty oraz 
zwolnienia stanowiącego załącznik do ustawy (Dz. U. z 2021 r., poz. 1923 ze zmianami); 

6. w przypadku, gdy wniosek podpisywany jest przez osobę działającą z pełnomocnictwa należy dołączyć 
ORYGINAŁ pełnomocnictwa lub jego kopię POŚWIADCZONĄ NOTARIALNIE wraz z opłatą 17,00 zł za to 
pełnomocnictwo na konto: Urząd Miasta Oleśnicy, Rynek-Ratusz, 56-400 Oleśnica, 44 9584 0008 2001 0000 0055 
0021 (tytułem: opłata za pełnomocnictwo: wpisać czego dotyczy zajęcie pasa drogowego). 

 
Podstawa prawna:  

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 ze zmianami). 
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa 

drogowego. 
3. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 479 ze zmianami). 
4. Uchwała Rady Miasta Oleśnicy nr VIII/57/2011 z dnia 31 maja 2011 r. z późniejszymi zmianami w sprawie ustalenia wysokości 

stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych. 
5. Uchwała nr XIV/124/2020 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za 

zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych. 
6. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). 
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Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

1. Zgodnie z art. 7 ust. 2 RODO* wyrażam wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych: adresu e-mail 

oraz numeru telefonu przez administratora danych tj. Sekcję Dróg Miejskich z siedzibą w Oleśnicy (kod pocztowy: 56-400) przy 

ul. Bolesława Krzywoustego 31C, w celu kontaktowania się w sprawach dotyczących złożonego wniosku. 

2. Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda spełnia wszystkie warunki o których mowa w art. 7 RODO* to znaczy: 

 wiem, że przysługuje mi możliwość jej wycofania w dowolnym momencie co nie wpłynie na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; 

 zapytanie o zgodę tj. informacja o danych dobrowolnych została mi przedstawiona w sposób pozwalający wyraźnie odróżnić 

ją od pozostałych kwestii, w zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prosty językiem; 

 wiem, że podanie danych dobrowolnych nie jest niezbędne do realizacji celu w jakim składam wniosek i że zgoda na 

przetwarzanie tych danych jest dobrowolna. 

 

3. Ponadto zobowiązuję się do spełnienia obowiązku informacyjnego tj. przekazania Klauzuli informacyjnej B osobie 

wymienionej w pkt 6 tj. osobie odpowiedzialnej za prowadzenie robót. 

* Rozporządzenie 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 (RODO). 

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

podpis Inwestora 
 

IDENTYFIKACJA PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO WNIOSEK (zaznaczyć właściwy podmiot)- OBOWIĄZKOWE**: 
 jednostka należąca do sektora finansów publicznych: 

 1. grupa I, obejmującej organy władzy publicznej, organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy 
i trybunały, państwowe jednostki budżetowe oraz państwowe fundusze celowe, o których mowa w art. 29 ust. 1 ustawy, z wyłączeniem 
funduszy wskazanych w grupie IV, 

 2. grupa II, obejmująca agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej, uczelnie publiczne, samodzielne publiczne zakłady 
opieki zdrowotnej nadzorowane przez ministrów, centralne organy administracji rządowej, wojewodów i uczelnie medyczne, 
państwowe instytucje kultury, państwowe instytucje filmowe, Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne oraz 
inne państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem 
przedsiębiorstw państwowych, instytutów badawczych, banków i spółek prawa handlowego, 

 3. grupa III, obejmująca jednostki samorządu terytorialnego, samorządowe jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, 
samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez jednostki samorządu terytorialnego, samorządowe instytucje 
kultury oraz samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, 
z wyłączeniem banków i spółek prawa handlowego, 

 4. grupa IV, obejmująca Zakład Ubezpieczeń Społecznych i fundusze zarządzane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasę 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz 
Narodowy Fundusz Zdrowia, 

 5. bank centralny - rozumianego jako Narodowy Bank Polski; 

 6. bank – rozumianych jako banki z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (banki państwowe, banki spółdzielcze, banki w formie 
spółek akcyjnych); 

 7. pozostałe krajowe instytucji finansowych – rozumiane jako jednostki, których główną działalnością jest pośrednictwo finansowe, przy 
równoczesnym zaciąganiu zobowiązań na własny rachunek w wyniku przeprowadzania transakcji finansowych, z wyłączeniem banków, oraz 
jednostki świadczące usługi pomocnicze w stosunku do pośrednictwa finansowego. W szczególności do tej grupy podmiotów zalicza się 
fundusz inwestycyjny, towarzystwo funduszy inwestycyjnych, narodowy fundusz inwestycyjny, zakład ubezpieczeń, towarzystwo emerytalne, 
fundusz emerytalny, dom maklerski, mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

 8. przedsiębiorstwo niefinansowe- rozumiane jako jednostka, której główną działalnością jest produkcja dóbr i obrót dobrami lub 
świadczenie usług niefinansowych, w szczególności przedsiębiorstwa państwowe, spółki, spółdzielnie, oddziały przedsiębiorców 
zagranicznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek zatrudniające powyżej 9 osób, grupy producenckie, 
niepubliczne szkoły wyższe, spółki prowadzące działalność leczniczą, agencje (z wyjątkiem agencji wykonawczych). Przy obliczaniu 
zatrudnienia uwzględnia się etaty w pełnym oraz niepełnym wymiarze czasu pracy na koniec danego okresu sprawozdawczego. W przypadku 
braku wyczerpujących informacji na temat przynależności do danej grupy dłużników dopuszcza się dokonywanie szacunków w tym zakresie; 

 9. gospodarstwo domowe – rozumiane jako osoby lub grupy osób będące konsumentami lub producentami rynkowymi wyrobów i usług. 
Do tego sektora zaliczane są osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek zatrudniające do 
9 osób włącznie oraz rolnicy indywidualni, niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej oraz szkoły niepubliczne prowadzone przez osoby 
fizyczne, o ile zatrudniają do 9 osób włącznie (bez względu na wymiar etatu). Do przyporządkowania sektorowego jest brany stan 
zatrudnienia występujący na koniec danego okresu sprawozdawczego. Kategoria ta obejmuje również należności od osób fizycznych 
zatrudnionych w jednostce sporządzającej sprawozdanie. W przypadku braku wyczerpujących informacji na temat przynależności do danej 
grupy dłużników dopuszcza się dokonywanie szacunków w tym zakresie; 

 10. instytucja niekomercyjna działająca na rzecz gospodarstw domowych – rozumiana jako instytucja niekomercyjna stanowiąca odrębną 
jednostkę organizacyjną, działającą na rzecz gospodarstw domowych i będące prywatnymi pozostałymi producentami nierynkowymi. Sektor 
ten obejmuje związki zawodowe, fundacje, stowarzyszenia, partie polityczne, kościoły lub związki wyznaniowe mające uregulowane stosunki 
z Rzecząpospolitą Polską oraz kluby społeczne, kultury, rekreacyjne i sportowe, instytucje dobroczynne i inne organizacje społeczne oraz 
zawodowe finansowane z dobrowolnych wpłat pieniężnych lub w naturze od innych jednostek instytucjonalnych; 

 11. dłużnik zagraniczny – rozumiany jako nierezydent będący osobą fizyczną mającą miejsce zamieszkania za granicą oraz osobą prawną 
mającą siedzibę za granicą, a także inne podmioty mające siedzibę za granicą, posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw 
we własnym imieniu. Nierezydentami są również znajdujące się za granicą oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez 



rezydentów, a także obce przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i inne obce przedstawicielstwa oraz misje specjalne 
i organizacje międzynarodowe korzystające z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych; 

 12. podmiot należący do strefy euro – rozumiany jako nierezydent mający siedzibę lub miejsce zamieszkania w państwie członkowskim 
Unii Europejskiej, w którym obowiązującym środkiem płatniczym jest euro; 

 13. pozostały podmiot zagraniczny – rozumiany jako nierezydenci mający miejsce zamieszkania za granicą oraz osoby prawne mające 
siedzibę za granicą w innym państwie niż w państwie członkowskim Unii Europejskiej, o którym mowa w pkt 9. 

 
 

..................................................  
podpis Inwestora  

** zaznaczyć odpowiednie pole  
 

KLAUZULA INFORMACYJNA ( art.14 RODO) A dotyczy osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub 

prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 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 (RODO**) informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sekcja Dróg Miejskich z siedzibą w Oleśnicy (kod pocztowy: 56-400) przy 

ul. Bolesława Krzywoustego 31C, reprezentowana przez Krzysztofa Finka – Dyrektora, adres e-mali: biuro@sdm.olesnica.pl, 

tel. 71 788 94 16. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Panią Danutę Majcher, z którą można skontaktować się za 

pośrednictwem adresu e-mail: meksoft@vp.pl.  

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, kontrolowania 

zgodności zajęcia pasa drogowego z wydanym zezwoleniem, pobierania opłat i kar pieniężnych na podstawie ustawy z dnia 

21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz prowadzenia innych postępowań. 

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt c RODO. 

5. Obowiązek podania danych osobowych w punktach 1-3 wniosku jest wymogiem ustawowym wynikającym z art. 63 § 2 ustawy 

z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art.126 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks 

postępowania cywilnego, podanie danych w punktach 4-6 jest dobrowolne, ale niezbędne w celu szybkiego kontaktu 

z Panią/Panem przy rozpatrywaniu złożonego przez Panią/ Pana wniosku bądź ułatwienia kontaktowania się w sprawach 

związanych z prowadzeniem robót. 

6. Wypełnienie informacji „Identyfikacja podmiotu składającego wniosek” jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze tj. obowiązku sprawozdawczego wynikającego z załącznika nr 9 do Rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych. 

7. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez 5 lat licząc od roku następnego po roku, w którym decyzja/umowa wygasła lub 

upłynął okres na jaki decyzja została wydana/umowa została zawarta. Długość okresu przetwarzania wynika z obowiązującego 

w Sekcji Dróg Miejskich Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt zatwierdzonego przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu. 

8. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych innym odbiorcom ani do państwa trzeciego, ani do organizacji 

międzynarodowych. 

9. W oparciu o podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą podejmowane żadne decyzje w sposób zautomatyzowany w tym 

profilowane. 

10. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, jak również prawo do 

ograniczenia ich przetwarzania, w przypadku podania danych na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do sprzeciwu 

wobec przetwarzania danych, zażądania zaprzestania przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. 

11. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2, 00 -193 Warszawa. 

 

ADMINISTRATOR 

Przyjmuję do wiadomości: 

 

 

..........................................................  
(data i podpis Inwestora) 

 

 

klauzula informacyjna (art.14 RODO) B. 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych tj. wymienionych w pkt 6 Wniosku jest Sekcja Dróg Miejskich z siedzibą 

w Oleśnicy (kod pocztowy: 56-400) przy ul. Bolesława Krzywoustego 31C, reprezentowana przez Krzysztofa Finka, 

tel. 71 788 94 16, adres e-mail: biuro@sdm.olesnica.pl; Inspektorem Ochrony Danych jest Danuta Majcher, e-mail: 

meksoft@vp.pl; celem przetwarzania danych osobowych jest kontaktowanie się w sprawach związanych z prowadzeniem robót, 

podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 litera c RODO; źródłem danych jest osoba informująca; przysługuje Pani/Panu 

prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

danych; w oparciu o podane dane osobowe nie będą podejmowane żadne decyzje w sposób zautomatyzowany w tym profilowanie; 

administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych innym odbiorcom ani do państwa trzeciego ani do organizacji 

międzynarodowych; podane dane osobowe będą przechowywane do czasu określonego w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt 

obowiązującym w Sekcji Dróg Miejskich; przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pani/ Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia 

RODO. 
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