
 

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

……………………………………………. 
(dane wnioskodawcy) 

 
……………………………………………. 

 
……………………………………………. 

 

URZĄD GMINY JADÓW 

ul. Jana Pawła II 17 

05-280 Jadów 
 

W N I O S E K 

o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych  
lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami  

lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam 
 

1. Wnoszę o wydanie zezwolenia na lokalizację 

 obiektów budowlanych 

 urządzeń  

 reklam  

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

……………………………….....…………………………………………………………………... 
(opis obiektu budowlanego/urządzenia/reklamy) 

2. Szczegółowe określenie lokalizacji: 

droga gminna nr …………………… w miejscowości …………………………………… 

ulica …………..…………………………….. 

 obszar zabudowany  poza obszarem zabudowanym 

 
3. Okoliczności uzasadniające wystąpienie szczególnego przypadku zlokalizowania ww. 

obiektu w pasie drogi gminnej: 

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

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

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

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

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

 

Załączniki: 

1) kopia mapy zasadniczej (2 egz.) w skali 1:500 lub 1:1000 z naniesionym projektowanym 
obiektem budowlanym, urządzeniem, reklamą oraz widocznymi granicami pasa drogowego; 

2) pełnomocnictwo lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa oraz potwierdzenie 
wniesienia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł.  



Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie Urzędu Gminy Jadów ul. Jana Pawła II 
17, 05-280 Jadów lub na konto bankowe  Bank Spółdzielczy Łochów O/ Jadów 09 9233 
0001 2600 3258 2000 0050 

3) …………………………………………………………………………………………………………… . 
(inne) 

 
 
 

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych zawartych we wniosku  

 

Informujemy, że przekazane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celach dopełnienia obowiązków 

wynikających z przepisów prawa. Administratorem danych osobowych jest Gmina Jadów - Urząd Gminy  

w Jadowie, ul. Jana Pawła II 17, 05-280 Jadów. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 

obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym do celów archiwizacji. Przekazane dane osobowe mogą 

być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa (np. instytucji 

kontrolujących pracę Urzędu). Szczegółowe informacje nt. przetwarzania danych osobowych można uzyskać  

u pracownika Urzędu. 

 

Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do dostępu do treści podanych danych osobowych i ich 

poprawiania pośrednictwem Urzędu. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrzenia 

sprawy przez Urząd. Osoba, której dane będą przetwarzane przez Urząd ma prawo wniesienia skargi dotyczącej 

przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: 

iod.jadow@edukompetencje.pl 

 

............................................................. 
(data i podpis wnioskodawcy) 

 


