Jodłowa, ................................... r.
(miejscowość, data)
.............................................................................
(imię i nazwisko lub nazwa podmiotu)
.............................................................................
.............................................................................				Wójt Gminy Jodłowa
(adres zameldowania / siedziba)					
				                                                  
.............................................................................
(nr telefonu)

WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej
Proszę o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej  Nr ………………………..……….......................
(lokalizacja, nr działki, obręb)
………………………………………………………………….w celu umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej: 

………………………………………………………………………...…………………….….……....……………………..
(dokładne określenie rodzaju i zakresu robót)
……………………………………………………………………………………………………………………...

Planowany okres umieszczenia urządzeń: od dnia …………..……r. do dnia ……………..r. tj.: 10 lat

Powierzchnia rzutu poziomego urządzeń infrastruktury technicznej umieszczonych w pasie drogowym:

w koronie drogi (jezdnia+pobocze):     długość: …........……. x /średnica: …........……. = powierzchnia: ……….......... m2,

na drogowych obiektach inżynieryjnych : długość: …........… x /średnica: …........……. = powierzchnia: ……….......... m2,

Inwestor: ………………………………………………………………………………………………………………….......

……….......................................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko lub nazwa podmiotu oraz adres, PESEL lub NIP, nr telefonu)

Właściciel urządzeń: ………………………………………………………………………………………………………….

……….......................................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko lub nazwa podmiotu oraz adres, PESEL lub NIP, nr telefonu)

Wykonawcy zakresu rzeczowego i robót drogowych …………………………………………………………………..........

……….......................................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko lub nazwa podmiotu oraz adres, PESEL lub NIP, nr telefonu)

Do wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego dołączam:
Projekt budowlany, min. plan sytuacyjny w skali 1:1000 / 1:500*, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego
	Nr decyzji lokalizacyjnej wydanej przez Wójta Gminy Jodłowa
	Prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie zamiaru wykonania robót z potwierdzeniem przyjęcia go przez właściwy organ administracji architektonicznej - budowlanej
	pełnomocnictwo podlegające opłacie skarbowej w wysokości 17 zł
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.) (RODO).

…………...……………………………………………
(podpis osoby składającej wniosek)
 	* niepotrzebne skreślić

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
na podstawie  z art.13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) 

	Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Jodłowa reprezentowana przez Wójta. 
	Kontakt do Administratora: adres:  39-225 Jodłowa 1A, tel14 6302001., e-mail: gmina.jodlowa@jodlowa.eu
	Kontakt do Inspektora Ochrony Danych –e-mail: inspektorodo@onet.pl.
	Administrator realizując swoje zadania może przetwarzać dane na podstawie: 
	art. 6 ust. 1 lit. c RODO – tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z realizacji przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz aktów wykonawczych.
	art. 6 ust. 1 lit. b RODO – tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
	art. 6 ust. 1 lit. a RODO – tj. wyrażonej zgody w przypadku podania danych kontaktowych celem ułatwienia kontaktowania się (nr telefonu, adres e-mail).
	Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane do realizacji obowiązków wynikających z ww. przepisów m.in.: w celu  umieszczenia urządzeń w pasie drogowym.
	Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz wymagane aby zrealizować powyższy cel. Niepodanie danych spowoduje brak możliwości realizacji celu.
	Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia celu oraz przez okres wymagany kategoria archiwalną B 10  (10 lat od zakończenia sprawy).
	Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: organy władzy publicznej, inne osoby i podmioty, które na podstawie obowiązujących przepisów uzyskują dostęp do danych w tym: Poczta Polska S.A
	W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych; prawo do żądania sprostowania danych osobowych; prawo do usunięcia danych osobowych - w przypadku gdy ustała podstawa do ich przetwarzania, zgoda została wycofana, dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w przypadku, gdy: osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
	W przypadku niezgodne z prawem przetwarzania danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
	W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 



…………...……………………………………………
(data, podpis wnioskodawcy)

