.............................................................
(imię i nazwisko / nazwa inwestora)

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

.............................................................
.............................................................
(adres/siedziba)
URZĄD GMINY RADOMSKO
WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi wewnętrznej
Wnoszę

o

wydanie

zezwolenia

na

zajęcie

pasa

drogowego

drogi

w miejscowości

……............................................. ulica ……..........………………..……… działka nr ewid. ……………….......………,
obręb …………….................………………… , w celu:


prowadzenia w pasie drogowym robót naziemnych, nadziemnych lub podziemnych
niezwiązanych
z
budową,
przebudową,
remontem,
utrzymaniem
i ochroną dróg;



umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z
potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;



umieszczenia
w
pasie
drogowym
obiektów
budowlanych
niezwiązanych
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;



zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione powyżej.

Planowany termin zajęcia pasa drogowego od dnia ……….............………….. do dnia ……………............…...
Zajęcie pasa drogowego będzie polegało na:
……………………………………………………………....................................................................................................
...................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................……………………………………...
(opis z podaniem podstawowych parametrów technicznych, tj. wymiary, powierzchnia
…………………………………...........................................................………………………………………………………………...
...................................................................................................................................................................
oraz rodzaj zajętych elementów pasa drogowego)
Osobą odpowiedzialną / Inwestorem jest:
…………………………………………………………………………………………………...
(imię i nazwisko, adres lub nazwa i siedziba, numer telefonu)
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Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku przez Urząd Gminy
Radomsko w celu jego realizacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.).

……………….......……………………
(podpis wnioskodawcy)
Załączniki:
➢ szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczeniem granic i podaniem
wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, a w przypadku umieszczania
reklamy – z podaniem jej wymiarów (jeśli dotyczy);
➢ pełnomocnictwo wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w wysokości
17 zł, jeżeli inwestor reprezentowany będzie przez pełnomocnika (jeśli dotyczy);
➢ zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogi wpływa na ruch drogowy lub
ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji
ruchu pojazdów lub pieszych (jeśli dotyczy);
➢ oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie
drogowym lub zgłoszeniu budowy, lub prowadzonych robót właściwemu organowi
administracji architektoniczno-budowlanej (jeśli dotyczy);
➢ informacja o sposobie zabezpieczenia robót (jeśli dotyczy).

Administratorem podanych danych osobowych jest: Urząd Gminy Radomsko z/s. przy ul. Piłsudskiego
34, 97-500 Radomsko.
Celem przetwarzania danych jest: kontakt oraz załatwienie objętej wnioskiem sprawy.
Podstawa prawna przetwarzania: zgoda osoby, której dane dotyczą.
Zebrane dane będą przechowywane do: ustania celu w jakim były przetwarzane.
Zebrane dane mogą być przekazywane: tylko odbiorcom upoważnionym na mocy przepisów prawa.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość
istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów
uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).
Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych
osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest możliwe na postawie zgody, a konsekwencją
niepodania danych osobowych będzie brak możliwości kontaktu z Panem/Panią i rozpatrzenia sprawy.
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