
       Włocławek, dnia ………………..…….

                                                                                                             

……………………………………..

………………………………….….

Wnioskodawca

NIP …………………………….….

Urząd Gminy Włocławek

ul. Królewiecka 7

87-800 Włocławek

WNIOSEK

o wydanie decyzji - zezwolenia na umieszczenie w pasie

 drogowym urządzeń nie związanych z potrzebami zarządzania lub

potrzebami ruchu drogowego

1. Miejsce wbudowania

a) miejscowość ………………………………………………………………………………….,

b) nr działki pasa drogowego ……………………………………………………………………,

c) miejsce umieszczenia urządzenia oraz powierzchnia pasa drogowego zajętego przez rzut

poziomy urządzenia

- jezdnia ………………………………..…………….. m2;

- poza jezdnią ………………………………..………. m2;

- obiekt mostowy …………………………….....……. m2;

2. Rodzaj urządzenia *:

a) linie energetyczne

b) linie telekomunikacyjne

c) rurociągi

d) sieci wodociągowe lub kanalizacyjne

e) przyłącza wodociągowe lub kanalizacyjne



3. Termin wbudowania urządzenia od dnia ………………………………….

4. Umieszczenie obiektów niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi:

- rodzaj umieszczonego obiektu:

a) obiekt handlowy lub usługowy / inny obiekt / reklama /*

b) opis obiektu: …………………………………………………………………………………..

- powierzchnia umieszczonego obiektu: ………………………. m2;

- wnioskowany termin umieszczenia obiektu:

od dnia ………………………………………………

*właściwe podkreślić

Załączniki:

1.  Szczegółowy plan sytuacyjny w skali  1:1 000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i  podaniem

wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego.

2. Kopia decyzji lokalizacyjnej.

3. Pozwolenie na budowę lub kopię zgłoszenia robót do organu budowlanego – do wglądu.

4. Inwentaryzacja wbudowanego urządzenia.

5. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wnioskodawcy.

……………………………………………

(podpis Wnioskodawcy)



INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z ART. 13 
RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 (ogólne rozporządzenie o ochronie rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 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 danych)  (Dz.  Urz.  UE L 119 z  04.05.2016,  str.  1),  dalej
"RODO", informuję, że: 

1. Administratorem  przetwarzanych  Pani/Pana  danych  osobowych  przez  Urząd  Gminy  
Włocławek  jest:  Wójt  Gminy  Włocławek,  ul.  Królewiecka  7,  87-  800  Włocławek,  
nr tel. 54 230 53 55  adres e-mail: urzad@gmina.wloclawek.pl 

2. Wyznaczony  został  Inspektor  Ochrony  Danych,  z  którym  można  się  skontaktować  
w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw pod adresem e-
mail:  inspektor@cbi24;  tel. 535 830 465.

3. Pana/Pani  dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu  przeprowadzenia  postepowania  
administracyjnego.

4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
–  Kodeks  postępowania  administracyjnego  (Dz.  U.  z  2021  r.  poz.  735,  1491  ustawy  
z  27  lutego  2003  r.  - ustawy  z  dnia  21  marca  1985  r.  o  drogach  publicznych  
(Dz. U.   z 2021 r.  poz. 1376, 1595)   oraz art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu  
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fi-
zycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

5. Pana/Pani  dane  osobowe  będą  przetwarzane  przez  upoważnionych  pracowników  
administratora danych osobowych.

6. Dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  do  państwa  trzeciego  lub  organizacji  
międzynarodowej.  W  przypadku  takiego  zamiaru  zostanie  Pani/Pan  odrębnie  
poinformowana/y.

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres  zgodny z obowiązującymi przepisami  
archiwalnymi,  tj.  m.in.  ustawą  z  14  lipca  1983  r.  o  narodowym zasobie  archiwalnym  
i  archiwach  (Dz.U.  z  2020  r.  poz.  164)  i  rozporządzeniem  Prezesa  Rady  Ministrów  
z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów
akt  oraz  instrukcji  w  sprawie  organizacji  i  zakresu  działania  archiwów  zakładowych
(Dz.U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67, ze zm.).

8. Ma Pani/Pan prawo do:
 dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania kopii, 
 sprostowania swoich danych,
 ograniczenia ich przetwarzania,
 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

1. Podanie  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  jest  obowiązkowe,  gdyż  przesłankę  
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.

2. Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany.  
Nie będą podlegać profilowaniu.

mailto:agnieszka.sawicka@cbi24

	WNIOSEK

