
Wnioskodawca:                                Karnice, dnia…………………….. 

……………………………......……               
 (nazwa firmy, imię i nazwisko – os fizyczna) 

…………………………………… 

…………………………………… 
(adres zamieszkania/siedziby)  
……………………………………  

…………………………………… 
(nr telefonu, nr KRS lub wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej  

-podmiot gospodarczy, PESEL- os. fizyczna) 

Wnioskodawcę reprezentować będą: 

1. ……………………………......…… 
 (imię i nazwisko, stanowisko) 

2. ……………………………......…… 
 (imię i nazwisko, stanowisko)     
 

 

Wójt Gminy Karnice 

ul. Nadmorska 7 

72-343 Karnice  

  

WNIOSEK 

 o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej  

w pasie drogowym 

 

Wnoszę o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej: 

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

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

w drodze (działka nr/obręb/miejscowość)  .............................................................................................  

w gm. Karnice. 

 

I. Termin umieszczenia urządzenia: od dnia................................................................... 

      do dnia…............................................................... 

II. Urządzenie infrastruktury technicznej 

1.Rodzaj urządzenia ........................................................................................................  

2.Długość urządzenia (mb) ……………............................................................................. 

3.Średnica lub przekrój urządzeń umieszczonych w drodze (mm) ....................................  

 

III. Lokalizacja umieszczenia urządzenia (np. jezdnia, pozostałe elementy pasa drogowego obszar nie/zabudowany, drogowy obiekt 

inżynierski) ……………………………………………………………………………………….. 

 

 
Świadomy odpowiedzialności karnej (art. 233 kodeksu karnego) potwierdzam własnoręcznym 

podpisem prawdziwość danych umieszczonych powyżej. 

 

 

 

 

 

 

……………………….. 
       (pieczęć i podpis 

         Wnioskodawcy – płatnika) 

  
 

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA 
Zgodnie 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. U. UE. L. 119.1  z 04.05.2016) informuję, iż: 

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Karnice z siedzibą w Karnicach (72-343) przy ulicy Nadmorskiej 7. 

Z administratorem można skontaktować się mailowo: ug@karnice.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się mailowo: iod@karnice.pl . 

Dane przetwarzane są dla celów związanych z rozpatrzeniem wniosku o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzeń 

infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi gminnej, na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych. Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, 

którymi mogą być podmioty upoważnione na podstawie odpowiednich przepisów prawa.  

Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych zamieszczone zostały w klauzuli informacyjnej 

wywieszonej na tablicy ogłoszeń lub na stronie internetowej: www.karnice.pl w zakładce „RODO”. 

 

 

Załączniki do wniosku:  

- szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500 (w zależności od prowadzonej inwestycji) z zaznaczeniem 

urządzeń i podaniem ich wymiarów, 

- kserokopia uzgodnienia trasy lub zgody na lokalizację obiektu lub uzgodnienia projektu wydanego przez   

Urząd Gminy w Karnicach, 

- oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę lub oświadczenie o braku sprzeciwu 

właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej do zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót 

jeśli wymagają tego przepisy prawa budowlanego,  

- kopia protokółu Zespołu Uzgadniania Dokumentacji – dla robót nie wymagających pozwolenia na budowę 

ani zgłoszenia do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej*, 

- pełnomocnictwo udzielone przez Inwestora, w przypadku, gdy inwestora reprezentuje pełnomocnik oraz 

kserokopię dowodu/dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty skarbowej z tytułu udzielonego 

pełnomocnictwa.  

 

                                         
Zarządca drogi może zażądać dostarczenia dodatkowych dokumentów, innych niż wymienione 

powyżej.   

 

 

 

 

 
 

mailto:ug@karnice.pl
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