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Wniosek należy wypełnić rzetelnie drukowanymi literami 

 

Alwernia, dnia…………………………….. 

WNIOSKODAWCA                                                                                                                                

 

Imię i nazwisko: ……………………………… 

………………………………………………… 

Adres…………………………………………..                         Burmistrz Gminy Alwernia 

………………………………………………….                         ul. Zb. Gęsikowskiego 7 

Telefon …………………………………………                                32-566 Alwernia 

 

WNIOSEK 

o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym obiektu budowlanego lub urządzenia  

nie związanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. 

 

Na podstawie art.39 ust.3 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. 

 (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460,774,870) 

 

Proszę o wydanie zezwolenia w celu prowadzenia robót polegających  na ...................................................... 

 ...........................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

Na terenie działki nr  .......................................... w miejscowości…………………………………………….. 

w  pasie drogi gminnej nr…………………………………. ulica .....................................................................  

Średnica uzbrojenia:……………………………., długość uzbrojenia: ……………………………….. 

Lokalizacja na  okres od …………………………… ….do …….. ................. ……...……………………….. 

 

* -  niepotrzebne skreślić                                                                      
 

 

 

Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art.233 KK) potwierdzam, że informacje 

podane we wniosku, oraz złożone wraz z wnioskiem dokumenty są aktualne i zgodne z oryginalnymi dokumentami 

źródłowymi. 

 

 

                                                                                                …………………………………. 

                                                                                               (podpis i pieczęć Wnioskodawcy) 
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ODBIÓR: 

  Warunki odbiorę osobiście w Urzędzie Miejskim ( III p. pok. 314) 

  Proszę o przesłanie warunków pocztą na wyżej wskazany adres korespondencyjny 

 

 

Załączniki: 

− Ogólny plan orientacyjny w skali 1 : 10 000 lub 1 : 25 000 z zaznaczeniem zajmowanego  

   odcinka pasa drogowego 

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

   wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego (2 egzemplarze); 

− Kopia mapy zasadniczej oraz skrócony aktualny wypis z ewidencji gruntów dla przedmiotowych   

   działek 

− Warunki wydane przez właściciela sieci (energetycznej, gazowej, wodociągowej, kanalizacyjnej,  

   telekomunikacyjne) 

− Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej od udzielenia pełnomocnictwa w wysokości –  

   17,00 zł (jeżeli dotyczy)                                                                  

 

 

                          

                                                                                          ………………………………….                                                                                                                 

                                                                                   (podpis i pieczęć Wnioskodawcy) 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

dla klientów Urzędu Miejskiego w Alwerni 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. L 119, z 2016 r. poz. 1), zwanego dalej 

„RODO”, 

 informuje się Panią/Pana Urzędu Miejskiego w Alwerni, że: 

1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Miejski w Alwerni danych osobowych 

Pani/Panów jest Burmistrz Gminy Alwernia ul. Zbigniewa Gęsikowskiego 7, 32-566 Alwernia,  

tel. 12 283 11 15 w. 315. 

2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Beata Kucharczyk, iod@alwernia.pl , tel. 12 283 11 15 

wew. 335. 

3. Dane osobowe Pani/Pana są zbierane i przetwarzane zgodnie z art. 6 ust.1 litera c w celu 

możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Alwerni ustawowych zadań publicznych, 

określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz na podstawie art. 

39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych dnia 21 marca 1985 r. 

4. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż 

upoważnione na podstawie przepisów prawa. 

5. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji 

prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla 

organów gmin i związków międzygminnych; Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o 

klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt. Jest to okres 5 lat. 

6. Pani/Pan ma  prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. 

7. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego reprezentowanego przez Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych naruszałoby przepisy 

RODO. 

9. Przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez Panią/Pana 

jest obowiązkowe. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować 

pozostawieniem wniosku  bez rozpatrzenia. 

 


