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..........................................................................               Nysa, dnia ……………………………...  

 

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

 

........................................................................  
(imię i nazwisko oraz adres lub nazwa i siedziba podmiotu 

 występującego o zajęcie pasa drogowego) 

 

tel. …………………………..….; fax: ………………………………….. 

 

NIP : ……………………………..…;  REGON : …………………….. 

 

PESEL (osoba fizyczna): …………………………………………….  

    Burmistrz Nysy 

   ul. Kolejowa 15 

   48- 300 Nysa 
Wniosek  

 

o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego przy ul. ………….……..………….…………… 

 

Obręb ………………………   AM …………………………… działka nr  ………………………… 

 

na okres :  od …………………………………..     do ………..………………………………. 
 

W celu umieszczenia sezonowego ogródka gastronomicznego o wymiarach zajętej powierzchni:  

....................................x........................................ 

Łączna powierzchnia wynosi: ……………………............................................................. m2; 

 

Ponadto:  

 

1. Oświadczam, że posiadam (w przypadku lokalizacji w pasie drogowym obiektu budowlanego)  

zezwolenie Burmistrza Nysy  nr  

 

…………..……………………………………………………………… z dnia …………………… na 

umieszczenie  

 

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

(wpisać cel zajęcia) 

2. Oświadczam o niezaleganiu w podatkach wobec Gminy Nysa; 

 

 

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

     

      podpis wnioskodawcy (osoby upoważnionej) 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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), informujemy: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Nysa z siedzibą  

w Nysie, ul. Kolejowa 15, kod pocztowy 48-300, adres e-mail: nysa@www.nysa.pl, telefon: 77 4080500, 

reprezentowana przez Burmistrza Nysy;  

2. Sposoby kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Gminie Nysa, to adres korespondencyjny: ul. 

Kolejowa 15, 48-300 Nysa, adres e-mail: iod@www.nysa.pl; 

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie  

art. 6 ust. 1 lit. e) unijnego rozporządzenia RODO w celu uzyskania zgody na zajęcie pasa drogowego; 
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4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji; 

5. Przysługuje Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, 

ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO; 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym; 

8. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych 

osobowych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa, umów 

powierzenia lub stosownych upoważnień; 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

 

 

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

          podpis wnioskodawcy 

 

 

Załączniki: 

- podkład geodezyjny w skali 1: 500 z zaznaczeniem lokalizacji ogródka,  

- zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza 

widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub 

pieszych; w przeciwnym wypadku stanowisko organu zarządzającego ruchem odnośnie braku konieczności 

opracowania w/w projektu,, 

- ogólny plan orientacyjny z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informację o sposobie 

zabezpieczenia robót (jeżeli organizacja ogródka wiąże się z wykonywaniem robót budowlanych), jeżeli nie jest 

wymagany projekt organizacji ruchu, 

- harmonogram robót (jeżeli organizacja ogródka wiąże się z wykonywaniem robót budowlanych) z podziałem 

na zajęcie jezdni, chodnika, pobocza, innych części pasa drogowego (przy zróżnicowaniu powierzchni zajęcia 

jezdni w zależności od szerokości zajęcia: do 20%, 20-50%, pow.50%) 

- upoważnienie wnioskodawcy do występowania w imieniu inwestora zadania (gdy nie jest on inwestorem) 

- oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub o 

zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej 

(jeżeli organizacja ogródka wiąże się z wykonywaniem robót budowlanych) 

- projekt aranżacji ogródka z zaznaczonymi charakterystycznymi wymiarami oraz zwymiarowanymi widokami i 

rzutami zadaszenia; 

-  pozytywną opinię Architekta Miejskiego; 

- w przypadku lokalizacji ogródka gastronomicznego na nieruchomości lub obszarze objętym ochroną 

konserwatorską – pozwolenie konserwatorskie lub opinię konserwatorską; 

- w przypadku, gdy organizator ogródka posiada lokal (-e), stanowiący własność Gminy Nysa – zaświadczenie o 

niezaleganiu z należnościami wobec Gminy Nysa, wynikającymi i/lub związanymi z tym lokalem (-ami); 

- tytuł prawny do lokalu, przed którym ma być organizowany ogródek gastronomiczny; 
 

 

 

 

 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222, z późn. zm.) 

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa 

drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481, z późn. zm.) 

3. Zarządzenie Burmistrza Nysy nr 1610/2018  z dnia 02 marca 2018r.  w sprawie określenia zasad organizowania ogródków 

gastronomicznych na gruntach stanowiących własność Gminy Nysa lub pozostających w jej użytkowaniu wieczystym. 
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