Kobierzyce, dnia .............................r.

Inwestor (Wnioskodawca):
…………………………………..
………………………………………….
………………………………………….
(imię, nazwisko, adres, tel. / nazwa firmy lub czytelna pieczęć)

WÓJT GMINY KOBIERZYCE
Wniosek*** o wydanie zezwolenia na czasowe zajęcie*, umieszczenie urządzeń*
infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego oraz reklam w pasie drogowym
Nr drogi gminnej (nazwa ulicy): ..................................................................................................
Nr działki drogowej: ……………………………………………………………………………………
Miejscowość: ……………………………………………………………………………………………
Cel zajęcia: ................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………
(budowy zjazdu lub budowy sieci/przyłącza do działki o numerze)

1. POWIERZCHNIA ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO W CELU PROWADZENIA
ROBÓT**:
a)procentowa wielkość zajmowanej szerokości jezdni z podaniem powierzchni zajęcia w m2 :


do 20% szerokości jezdni: długość odcinka ………… m,

szerokość jezdni ……… m

powierzchnia: ………….. m2


do 50% szerokości jezdni: długość odcinka ………… m,

szerokość jezdni ……… m

powierzchnia: ………….. m2


do 100% szerokości jezdni: długość odcinka ………… m,

szerokość jezdni ……… m

powierzchnia: ………….. m2
b) wielkość zajętego elementu pasa drogowego innego niż jezdnia (pobocze, chodnik, ciąg pieszy,
rów, pas zieleni, skarpa* itp.):
-

długość ……………… m, szerokość …………………… m,

powierzchnia: ……… m2

Termin zajęcie pasa drogowego: od dnia ……………………r. do dnia ……………………………r.
Płatnik za zajecie pasa drogowego - Inwestor:
…................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
(nazwa, adres, KRS spółki, NIP, numer tel.)

Verte

POWIERZCHNIA

2.

ZAJĘCIA

PASA

DROGOWEGO

PRZEZ

UMIESZCZENIE

URZĄDZENIA.
a) sieć główna:
-

długość ……………… m, szerokość …………………… m,

powierzchnia: …………. m2

b) przyłącza do odbiorców indywidualnych:
-

długość ……………… m, szerokość …………………… m,

powierzchnia: …………. m2

c) reklama (jednostronna, dwustronna *):
-

długość ……………… m, szerokość …………………… m,

powierzchnia: …………. m2

Termin umieszczenia urządzenia:
od dnia …………………r. do dnia 31.12.20…….. r. (maks. na 50 lat)

Płatnik opłaty rocznej - Właściciel umieszczonego obiektu lub urządzenia:
…................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
(nazwa, adres, KRS spółki, NIP, numer tel.)

…................................…................
podpis i pieczęć firmowa oraz imienna
Inwestora lub Pełnomocnika

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU (wymagane w zależności od przedmiotu wniosku):
 plan sytuacyjny odcinka pasa drogowego przewidzianego do zajęcia z podaniem jego wymiarów w skali
1:500,
 ksero Decyzji uzgadniającej lokalizację urządzeń w pasie drogowym wraz z załącznikiem mapowym,
 harmonogram robót (w przypadku etapowego prowadzenia robót),
 upoważnienie lub pełnomocnictwo Inwestora do podejmowania wszelkich czynności proceduralnych
wymaganych w toku postępowania przed właściwymi organami administracji w sprawach uzyskania
wnioskowanych decyzji, uzgodnień i zezwoleń (opłata w wysokości 17,00 zł).

*) niezwiązane nie wypełniać lub skreślić
**) całkowita powierzchnia zajęcia wg projektu zmiany organizacji ruchu, łącznie z zabezpieczeniem, odkładem ziemi i pryzmami
zabezpieczającymi wykop.
***) wniosek należy złożyć minimum 14 dni przed planowanym terminem zajęcia pasa drogowego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO 1 informujmy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Kobierzyce reprezentowana przez Wójta Gminy
Kobierzyce z siedzibą w Kobierzycach, al. Pałacowa 1, e-mail: info@ugk.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez
adres e-mail: IOD@ugk.pl lub korespondencyjnie na podany powyżej adres.
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane:
 w celu wydania zezwolenia na czasowe zajęcie, umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej
niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
w pasie drogowym na podstawie art. 40 ust. ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -Kodeks postępowania administracyjnego - art. 6 ust. 1 lit e RODO wykonywanie władzy publicznej, do czasu zakończenia sprawy i przedawnienia roszczeń pomiędzy
stronami,
 a następnie archiwizowane na podstawie: przepisów prawa, w tym rozporządzenia w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
i zakresu działania archiwów zakładowych w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, przez okres wynikający
z rozporządzenia.
4. Podanie przez Państwa swoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym do rozpoznania
i przeprowadzenia postępowania.
5. Ma Pani/ Pan prawo do:
 dostępu do treści danych, uzyskania ich kopii oraz ich sprostowania ;
 żądania ograniczenia przetwarzania, jeżeli wystąpi przesłanka z art. 18 RODO;
 uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych,
o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub
o kryteriach ustalania tego okresu;
 usunięcia danych w przypadkach określonych RODO;
 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych narusza RODO.
6. Nie ma Pani/Pan prawa do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, ponieważ zgoda nie jest podstawą
przetwarzania danych, ani przenoszenia danych osobowych,
7. Pani/Pana dane mogą być przekazywane odbiorcom danych, tj. podwykonawcom i innym niezależnym
podmiotom, z którymi współpracujemy:
 podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
 podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych
czynności: podmiotom świadczącym nam usługi informatyczne, pomoc prawną;
 innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu: podmiotom prowadzącym
działalność pocztową lub kurierską,
 podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze).
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
profilowania, ani przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
9. Pełnomocnik oświadcza, że dopełni obowiązku informacyjnego wynikającego z RODO w stosunku do
Inwestora, Wnioskodawcy bądź innej osoby wymienionej we wniosku.
Oświadczam, iż zapoznałam/-em się z informacją
i poinformuję o jej treści osoby wskazane we wniosku lub w toku prowadzonego postępowania
…………………………………………………….
(data i podpis)

RODO - Rozporządzenie 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 oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
1

