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

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

(imię i nazwisko lub nazwa podmiotu)

(miejscowość, data)

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

Burmistrz Piątku

(adres zameldowania / siedziba)

Urząd Miejski w Piątku

.....................................................................
(PESEL/NIP+REGON)*

ul. Rynek 16

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

99-120 Piątek

(nr telefonu, e-mail)

WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym obiektu budowlanego lub urządzenia
niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego stosownie do
art. 39 ust. 3 w związku z art. 39 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2068, ze zm.).
Proszę o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi …..............……..…………………
(nr drogi gminnej)

……………………………………………………………………………………………………………….
(lokalizacja - odcinek, nr działki, obręb)

obiektu budowlanego/urządzenia*: …………………………………………………………………………
(rodzaj inwestycji, opis obiektu/urządzenia)

.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
 Wymiary (długość, szerokość, średnica zewnętrzna), powierzchnia oraz rodzaj elementów pasa
drogowego, które zostaną zajęte przez obiekt budowlany/urządzenie* .….………………….…………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
 sposób i miejsce umieszczenia w pasie drogowym………………………..……………………….……
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
 planowany okres zajęcia pasa drogowego ………………………………………………….……..…….
Uzasadnienie wniosku : ……………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
Inwestor: ……………….………………………………………..……………………………………………………
………............................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko lub nazwa podmiotu oraz adres, PESEL/NIP+REGON* i nr telefonu)
* niewłaściwe skreślić
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Do wniosku o wydanie zezwolenia na lokalizację dołączam:
(właściwe pole należy zaznaczyć krzyżykiem)
1)

 szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 / 1:500*, z zaznaczeniem granic i podaniem
wymiarów rzutu poziomego obiektu budowlanego/urządzenia* lokalizowanego w pasie
drogowym oraz naniesionymi granicami działek.
(plan sytuacyjny - tzw. podkład geodezyjny - można nabyć w Grodzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej)

2)

 pełnomocnictwo z oryginałem dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty skarbowej.
Zgodnie z art. 1 ust. 1 lit. A w związku z częścią IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.) od złożonego dokumentu
stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od
każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł.
Zgodnie z częścią II załącznika do ustawy o opłacie skarbowej podlega opłacie skarbowej
w wysokości 5,00 zł. poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu wypisu lub kopii,
dokonane przez organy administracji rządowej lub samorządowej lub archiwum państwowe,
od każdej pełnej lub zaczętej stronicy (w przypadku złożenia odpisu/wypisu/ lub kopii
pełnomocnictwa należy okazać jego oryginał celem poświadczenia za zgodność).
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KLAUZULA INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych
w celu realizacji wniosku/podania

Na podstawie art. 13 ust. 1 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję
Panią/Pana, że:
GMINA PIĄTEK
99-120 Piątek, ul. Rynek 16

Administratorem Pani/Pana Danych jest:
Administrator powołał Inspektora Ochrony
Danych oraz udostępnia jego dane
kontaktowe:

ANDRZEJ DOBOSZ

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

udzielenia odpowiedzi na złożony wniosek/podanie.

iodo@ugpiatek.pl
24 307-07-04

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych są:

udzielona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych w ramach
złożonego wniosku/podania do administratora danych.

Informacja o przekazywaniu danych do
innych podmiotów:

Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom
niewymienionym w przepisach prawa.

Okres przechowywania danych:

Ma Pani/Pan prawo do:

Pani/Pana dane będą przechowywane przez 5 lat.
1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
3. przenoszenia danych,
4.wniesienia skargi do organu nadzorczego.
warunkiem do uzyskania stosownego
zaświadczenia/odpisu/informacji.

Podane przez Panią/Pana dane są:
Pani/Pana dane:

Zapoznałam/Zapoznałem się z klauzulą

nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji
oraz profilowaniu.

……………………..……….……….
(data i czytelny podpis)
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