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              ................................................. 
  WNIOSKODAWCA:                miejscowość,  data 

 

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

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

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

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

............................................................. 
    nazwa, adres, telefon wnioskodawcy, pieczęć firmy 
 
     

                          ADRESAT: 

      

                   Zarząd Dróg Powiatowych 
                 ul. Mickiewicza 12  
                                            99-100 ŁĘCZYCA                                                                                             
 

  LOK 

WNIOSEK 
o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym obiektów 
budowlanych i urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych  

z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 
zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych  

(t.j. Dz.U. z 2020r.  poz. 470) 

 
1. Inwestor: 
    a) Nazwisko, nazwa instytucji ................................................................................................  
    b) Adres ............................................................................................................................... 
    c) Telefon ...................... 
2. Nazwa (wymiary) urządzenia lub obiektu: ............................................................................. 
    ...............................................................................................................................................  
    ............................................................................................................................................... 
    ............................................................................................................................................... 
3. Lokalizacja obiektu lub urządzenia: 
   a) Nr drogi .................... 
   b) Relacja drogi....................................................................................................................... 
   c) Miejscowość ..................................................................... 
   d) Ulica ................................................................................. 
   e) Kilometaż drogi ..................... 
   f) Numer geodezyjny działki (działek) stanowiących pas drogowy, na terenie których 
       planowana jest lokalizacja obiektu lub urządzenia ............................................................ 
   g) Nr geodezyjny działki, do której planowane jest doprowadzenie przyłącza (urządzenia) 
       infrastruktury technicznej .......................... 
4. Uzasadnienie szczególnej konieczności lokalizowania ww. obiektu budowlanego lub 
    urządzenia infrastruktury technicznej na terenie pasa drogowego: 
    ............................................................................................................................................... 
    ............................................................................................................................................... 
    ............................................................................................................................................... 
5. Oświadczenie Inwestora dotyczące prawa władania nieruchomością wyszczególnioną  
    w  pkt 3g: 

    Oświadczam, że jestem:*) a)  właścicielem, b)  użytkownikiem wieczystym, 

    c)  zarządcą, d)  dzierżawcą, nieruchomości, e) stroną umowy użyczenia zawartej 
    z władającym nieruchomością 
 
                                                                                        
 
                                                                                            ...................................................... 
                              podpis, (pieczątka)  wnioskodawcy 

*) zaznaczyć  znakiem  x  
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Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych   
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łęczycy informuje, iż: 
1. Administratorem danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Łęczycy, 

ul. Mickiewicza 12, 99-100 Łęczyca, tel. 247212741, email: biuro@zdpleczyca.pl, 
reprezentowany przez Dyrektora; 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się 
korespondencyjnie pisząc na adres podany w punkcie 1) lub e-mail: 
inspektor.dn@gmail.com ; 

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji wniosku i wydania decyzji na podstawie 
Art. 6 ust.1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w związku z 
Ustawą z dnia 21 marca 1985 r,. o drogach publicznych (Dz. U. z  2020r. poz. 470); 

4. Powierzone dane udostępniane będą podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów 
prawa; 

5. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną i archiwalną; 
6. Osoba, która powierza dane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego; 
7. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania. 
 

                                                                             ………………………………………. 
          
                                                                                                    podpis wnioskodawcy 

5.Do wniosku należy dołaczyć:   
a) Aktualną mapę sytuacyjno -wysokościową do celów projektowych w skali 1:1000 
        lub 1:500 z wyraźnym przebiegiem granic pasa drogowego i z orientacją  
        w skali 1:25000. Na mapie sytuacyjnej należy nanieść kolorową linią przebieg liniowych 
        urządzeń infrastruktury na działkach stanowiących pas drogowy z podaniem odległości 
        od krawędzi jezdni. 
b) Kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości. 
c) Projekt zawierający również przekrój poprzeczny przez pas drogowy z widoczną  
       lokalizacją projektowanego urządzenia infrastruktury i urządzeń istniejących 
       w pasie drogowym 
d) Pełnomocnictwo (oryginał lub urzędowo poświadczona kopia) w przypadku wystąpienia 
        pełnomocnika w imieniu Inwestora. 
e) Dowód wpłaty opłaty skarbowej (jeżeli jest wymagana) od złożonego dokumentu 
        stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.  
 

6. Informacje o opłacie skarbowej: 
6.1    Wydanie zezwolenia na niniejszy wniosek nie podlega opłacie skarbowej  
         z zastrzezeniem pkt 6.2 
6.2    Złożenie pełnomocnictwa (jego odpisu, wypisu lub kopii) podlega  
         opłacie skarbowej  
         w wysokości 17 zł 
6.3    Zwolnione są od opłaty skarbowej niżej wymienione pełnomonictwa: 
6.3.1 Pełnomocnictwo udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, 
6.3.2 Pełnomocnictwo udzielane przez podmiot określony w art. 7 pkt 1-5 ustawy 
         o opłacie skarbowej. 
6.4    Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonać bezpośrednio w kasie Urzędu 
         Miejskiego w Łęczycy (ul. Konopnickiej 14) albo dokonać wpłaty na niżej wymienione  
         konto bankowe: 
    

  Urząd Miejski w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14 

           90 9029 0000 2001 0104 4933 
0003 
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