………………………………………………..

Radomsko, dn. ……………………

………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………..
adres wnioskodawcy i telefon
Do Urzędu

Gminy Radomsko

WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na lokalizację urządzeń / obiektów budowlanych /
reklam w drodze administrowanej przez gminę oraz udzielenie prawa do
dysponowania gruntem pasa drogowego na ten cel
wnosi o wydanie zezwolenia na lokalizację urządzeń / obiektów budowlanych / reklam*
w drodze administrowanej przez gminę oraz udzielenie prawa do dysponowania gruntem
pasa drogowego (podać rodzaj): …....................………………….................................................
.....................................................................................................................................................
........................……………….............................................................................................................
.......…….........................................................................................................................................
....................................................................................................................................................,
w miejscowości: ............................................................ ulica: ………………………………………..........
o nr geod.: ……………………….., położoną w obrębie: …………………………………………………………........

.........................................
podpis / pieczęć firmowa
Załączniki:
1. 2 egz. mapy lokalizacyjnej z zaznaczonym projektowanym umieszczeniem urządzenia/obiektu
budowlanego lub reklamy,
2. w przypadku gdy wnioskodawca nie jest właścicielem, składa się pełnomocnictwo + opłatę w
wysokości 17 zł od pełnomocnictwa
3. …………………………………………………….
4. …………………………………………………….

*niewłaściwe skreślić
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Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27.04.2016 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) dalej RODO informuję, iż:
1)

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Radomsko z siedzibą w Radomsku
przy ul. Piłsudskiego 34, reprezentowana przez Wójta Gminy Radomsko;

2)

inspektorem ochrony danych jest Pan Arkadiusz Zarębski, adres email: iod@gmina-radomsko.pl ;

3)

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z wydaniem decyzji na
lokalizację urządzeń / obiektów / reklam w pasie drogowym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych i/lub
ustawy z 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego;

4)

Administrator przekaże Pani/Pana dane osobowe odbiorcom upoważnionym na mocy przepisów
prawa, którymi mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania
publiczne lub działające na zlecenie organów publicznych, w zakresie i celach, które wynikają z
przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

5)

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa.

6)

posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania;

7)

ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

8)

W celu wydania decyzji na lokalizację urządzeń / obiektów / reklam w pasie drogowym, podanie
przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe.
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