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                                     (miejscowość, data) 

 

Urząd Miasta Leszna 
Miejski Zarząd Dróg 
ul. K. Karasia 15 
64-100 Leszno 

 
 

WNIOSEK 
o wygaszenie decyzji zezwalającej na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym 

 
 

Zwracam się z prośbą o wygaszenie z dniem (podać datę wygaszenia decyzji) …….…-…….…-……………..r.  

decyzji Prezydenta Miasta Leszna nr ……………………………….………………… z dnia …….…-…….…-……………...r. 

dotyczącej umieszczenia w pasie drogowym (podać ulicę) ………………….…………………………………… w Lesznie 

urządzeń/nia infrastruktury technicznej niezwiązanych/nej z potrzebami zarządzania drogami tj.:  

a) urządzenie (podać rodzaj, typ urządzenia) ……………………………………………………………………………….………………….. 

b) urządzenie (podać rodzaj, typ urządzenia) ……………………………………………………………………………….………………….. 

c) urządzenie (podać rodzaj, typ urządzenia) ……………………………………………………………………………….………………….. 

w związku ze zbyciem nieruchomości przy ulicy ………………………………………………. posesji nr ……..….. 

działka/i nr ew.  ………………....……… arkusz mapy nr ……....……. w Lesznie, na rzecz nowego właściciela: 
(podać dane nowego właściciela, nazwisko imię, adres ) 

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

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

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

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

Jednocześnie informuję, że nowy właściciel zobowiązał się przejąć przedmiotowe w/w urządzanie/a   

z dniem (podać datę przejęcia urządzenia/eń ) …….…-…….…-……………..r.  

 

 
 

................................................................................................................... 
Czytelny podpis(y) wnioskodawcy lub osoby (osób) upoważnionych 

pieczątka Inwestora 
Do wniosku dołącza się: 

□ Kserokopia decyzji zezwalającej na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym. 

□  Plan sytuacyjny  w skali 1:500 z zaznaczonym urządzeniem umieszczanym w pasie drogowym. 

□ Kserokopia aktu notarialnego lub umowa lub inny dokument potwierdzający transakcję zbycia. 

□ Wniosek nowego właściciela. 

 
 

Wnioskodawca składając niniejszy wniosek:  

1. został poinformowany, że jego dane osobowe w podstawowym zakresie przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. 

ciążącego na UM Leszno obowiązku prawnego w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016 w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U.2016.1264 ze zmainami), a jego dane 

w pozostałym zakresie przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, tj. wykonywania zadania realizowanego w interesie 

publicznym, którym jest egzekwowanie należności publicznoprawnych nałożonych na podstawie ustawy z 21.03.1985r. o drogach 

publicznych (Dz.U.2018.2068 ze zmianami);  

2. został poinformowany, iż administratorem jego danych osobowych jest Urząd Miasta Leszna z siedzibą ul. Kazimierza Karasia 15, a pełna 
informacja dotyczącą ochrony danych osobowych znajduje się na stronie internetowej www.leszno.pl lub dostępna jest w siedzibie 
Urzędu Miasta Leszna 

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

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

(wnioskodawca - inwestor, adres, telefon) 

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

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

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

numer  - PESEL) 
 

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

( numer identyfikacji podatkowej - NIP 
podać identyfikator REGON) 


