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

………………………………………………. 

………………………………………………. 
(Wnioskodawca) 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 
(Pełnomocnik) 

Wójt Gminy Grybów 

WNIOSEK 

Działając w oparciu o art. 39 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych         
(t. j. Dz. U. 2021. 1376 z późn. zm.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks 
postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2021. 735 z późn. zm.), wnoszę o wyrażenie zgody na 
lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 
nr………………………………,obręb ewidencyjny ……………………………..…….. , gm. Grybów .
……………………………………………………...…………………………………………………… 
……………………………………………………...…………………………………………………… 
………………………………………………...………………………………………………………… 

1. Planowany okres zajęcia pasa drogowego: od dnia……………………… do ………………………

2. Powierzchnia zajęcia pasa …………………………………. m2.

Do wniosku dołączam następujące dokumenty: 
1. Szczegółowy plan sytuacyjny działki z zaznaczeniem trasy urządzenia umieszczanego

w pasie drogowym (mapy w skali 1:1000 lub 1:500) w dwóch egzemplarzach. 
2. Pełnomocnictwo.*
3. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.*
4. ………………………………………………………………………………………………..

*niepotrzebne skreślić

…………………………………………….. 
(czytelny podpis) 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Grybów, ul. Jakubowskiego 33, 33-330 Grybów, tel: 18 445-02-04, e-mail: 
ug@gminagrybow.pl. Inspektorem danych osobowych jest Pan Piotr Śpiewak tel: 793 33 12 12 e-mail: iod@gminagrybow.pl. 
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje na podstawie art. 6 ust.1 lit. c oraz na podstawie art. 6. ust.1 lit. e. 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). 
Ponadto przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych możliwe jest na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym 
w treści zgody oraz w zakresie wykonania Umowy której Pani/ Pan jest stroną ( tj. art. 6 ust 1 lit. a oraz art. 6 ust.1 lit. b) Pełna treść 
klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie https://www.gminagrybow.pl/ochrona-danych-osobowych.html 

…………………………………………….. 
(czytelny podpis) 

http://www.bip.gminagrybow.pl/
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