......……………………….

Wołomin,.......................................

(imię i nazwisko, firma)

……………………………
(adres)

…........................................
(nr NIP)

….........................................
(nr telefonu)

Urząd Miejski w Wołominie
Wydział Gospodarki Komunalnej
ul. Ogrodowa 4
05-200 Wołomin

WNIOSEK

o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia
urządzeń infrastruktury technicznej
……………………………………………………………………………………………………………………….
(nazwa drogi, odcinka, nr działki, obręb, rodzaj nawierzchni)

1. Rodzaj urządzenia:
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
2. Wymiary umieszczanych urządzeń:
dł. …………………….szer. ………………………pow. …………………….
3. Powierzchnia pasa drogowego zajęta przez rzut poziomy urządzeń.
dł. …………………… szer. ………………………pow. …………………….
4. Planowany okres zajęcia pasa drogowego:
Od dnia…………………………………………do dnia…………………………………
Za okres końcowy zajęcia pasa uważa się dzień przywrócenia zajętego terenu do stanu
pierwotnego i przekazania go do tutejszego Urzędu.
Do wniosku dołącza się:
1. Plan sytuacyjny w skali 1: 500 z obrysem zajętej powierzchni pasa drogowego;
2. Oświadczenie o posiadaniu pozwolenia na budowę lub zgłoszeniu do Starostwa Powiatowego.
3. Pełnomocnictwo + opłata 17 zł jeżeli strona działa przez pełnomocnika

Prawidłowość danych na wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem:
…………………
Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłaty zgodnie z Ustawą o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r., (Dz. U.
z 2017r., poz. 2222 z późn. zm.) i Uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie Nr. XXX III-118/2013 z dnia 20 listopada 2013r.).

Spełniając obowiązek wynikający z art. 13 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 informuję, iż:

1. Administratorem

danych

osobowych

przetwarzanych

przez

Urząd

Miejski

w Wołominie jest Burmistrz Wołomina, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin;

2. W Urzędzie Miejskim w Wołominie jest powołany Inspektor Danych osobowych, e-mail:
iod@wolomin.org.pl;

3. Zbierane przez Urząd Miejski w Wołominie dane osobowe są przetwarzane w celu wystawienia
Decyzji administracyjnej dotyczącej zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia
urządzeń infrastruktury technicznej;

4. Odbiorcą pozyskanych przez Urząd Miejski w Wołominie danych osobowych będzie Gmina
Wołomin;

5. Gromadzone w Urzędzie Miejskim w Wołominie dane osobowe są przechowywane przez okres
wynikający z przepisów wprowadzonych Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18
stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;

6. Klienci Urzędu posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, o ile prawo to nie
zostało ograniczone na podstawie odrębnych przepisów;

7. Klienci Urzędu mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uznają, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.;

8. Podanie przez Klientów Urzędu Miejskiego w Wołominie danych osobowych jest wymogiem
ustawowym/ warunkiem udzielenia odpowiedzi na składany do Urzędu podania, wniosek
interpelacje/ warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie
odmowa wydania ww. decyzji.

Pouczenie:
1. Złożenie wniosku nie upoważnia do zajęcia pasa drogowego.
2. Wniosek należy złożyć na 30 dni przed planowanym zajęciem pasa drogowego (minimalnie 14 dni).
3. Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi, z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w
decyzji lub o powierzchni większej niż określa w decyzji zarządca drogi wymierzy w drodze decyzji administra cyjnej, karę pienieżną w wysokości 10 – krotności opłaty ustalonej zgodnie z art. 40 ust. 4-6 ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2222 z późn. zm.).

