Wieluń, dnia........................
Proszę wypełnić drukowanymi litrami

Imię i nazwisko..................................................
Adres..................................................................
...........................................................................
Telefon...............................................................

Burmistrz Wielunia
Pl. Kazimierza Wielkiego 1
98-300 Wieluń

Wniosek o lokalizację w pasie drogowym urządzenia niezwiązanego z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
Stosownie do treści art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych wnoszę o
zezwolenie na lokalizację urządzenia:
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
w pasie drogowym drogi gminnej tj.
........................................................................................................................................
Inwestorem lokalizowanego urządzenia jest:
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Do niniejszego wniosku załączam:
1.
2.
3.

mapę do celów projektowych w skali 1:500 lub 1:1000 z naniesioną lokalizacją urządzenia w 2 egz.
przekrój poprzeczny w miejscu przejścia urządzenia pod drogą gminną.
Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa przez inwestora.

.................................................................
(podpis wnioskodawcy)

POUCZENIE:
Na podstawie zwolnienia nr 9 pkt. III pakt 44 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.1827 z późn. zm.) wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzenia
niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego jest zwolnione z opłaty
skarbowej.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016
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 (dalej: RODO), informuję, że:
1) Administrator danych:
Administratorem podanych danych osobowych jest Burmistrz Wielunia z siedzibą w Wieluniu, pl. Kazimierza
Wielkiego1, kod pocztowy 98-300 Wieluń, e-mail: sekretariat@um.wielun.pl, tel. 43 843 0228.
2) Inspektor ochrony danych:
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Wieluniu: Inspektor Ochrony Danych
Osobowych 98-300 Wieluń, pl. Kazimierza Wielkiego 1, e-mail: iod@um.wielun.pl.
3) Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
Przetwarzanie podanych danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 39 ustawy z dnia 21 marca
1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2222 ze zm.), rozporządzenia Ministra Transportu
i Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinni odpowiadać drogi
publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 124 z późn. zm.), art. 104 ustawa z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2017r. poz. 1257 z późn. zm.) i wyłącznie w celu rozpatrzenia
wniosku o lokalizację urządzenia.
4) Okres przechowywania danych osobowych:
Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres minimum pięciu lat wynikający z kategorii archiwalnej
„BE5” oznaczonej dla tego rodzaju spraw w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r. w
sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz w sprawie organizacji i zakresu
działania archiwów zakładowych (Dz. U z 2011 r. poz. 67 z późn. zm.).
5) Prawo dostępu do danych osobowych:
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz
prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
6) Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
7) Konsekwencje niepodania danych osobowych:
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie będzie skutkowało
pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia.
8) Odbiorcy danych:
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.
9) Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
10) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

