Adamów, dnia ..................................
Wnioskodawca

.............................................
Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu
gospodarczego

..................................................
ulica

..................................................
numer kodu

Urząd Gminy Adamów
Adamów 11 b
22-442 Adamów

…..............................................
miejscowość

..................................................
NIP

WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej
na prawach wyłączności
Zwracam się o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej
nr.........................................................w miejscowości..........................................................................
w celu ....................................................................................................................................................
Sposób zajęcia (np.: kiosk, przyczepa, namiot, stoisko, itd)
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Rodzaj działalności ..............................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Wymiary: - dł. .................. szer. ................... pow. ........................ w m2
Planowany okres zajęcia pasa drogowego
od dnia................................................ do dnia ....................................................... tj. …......................

Klauzula zgody osoby fizycznej na przetwarzanie numeru telefonu i/lub adresu e-mail
WYRAŻAM ZGODĘ /NIE WYRAŻAM ZGODY* na przetwarzanie mojego numeru
telefonu ………………………. ……… i/ lub e-mail ……………………………………
w celu komunikacji elektronicznej.
*niepotrzebne skreślić
…………………………………………………
( data i czytelny podpis wnioskodawcy)

Do wniosku należy dołączyć:
1.
2.

3.
4.
5.

szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem
wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego.
zatwierdzony projekt organizacji ruchu (jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch
drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej
organizacji ruchu pojazdów lub pieszych).
projekt zawierający wizualizację, opis materiałów konstrukcyjnych oraz sposób montażu
umieszczanego urządzenia/naniesienia, (dotyczy m.in. ogródków gastronomicznych),
odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Ewidencji Działalności Gospodarczej (jeżeli
wnioskodawca jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą).
pełnomocnictwo - z oryginałem dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty Skarbowej
(jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika).

................................................
(podpis Wnioskodawcy)

Szczegółowa klauzula informacyjna
Przetwarzanie danych osobowych w związku z wydaniem zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej
na prawach wyłączności

1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Adamów, Adamów 11 b,
2.
3.

4.
1.
2.
3.

22-442 Adamów, tel.: 84 6186 102, e-mail: poczta@adamow.gmina.pl
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt: iod@rodokontakt.pl
Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego tj. wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej na prawach wyłączności, kontrolowania zgodności zajęcia pasa drogowego z wydanym zezwoleniem, pobierania opłat i kar pieniężnych oraz prowadzenia innych postępowań związanych z udzielonym zezwoleniem.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest:
a) wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art.6 ust.1 lit. c. RODO)
b) zgoda osoby, której dane dotyczą ( art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
Administrator może przekazać dane osobowe jedynie uprawnionym z mocy prawa instytucjom czy podmiotom i
tylko w dopuszczalnym prawnie zakresie.
Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres wynikający z właściwych przepisów dziedzinowych i
z uwagi na odpowiadającą tym danym kategorię archiwalną.
Osobom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa względem ich danych osobowych:
a) do dostępu,
b) do sprostowania,
c) do ograniczenia przetwarzania,

d) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Ponadto w przypadku przetwarzania danych osobowych za zgodą także prawo:
e) do usunięcia danych
f) wycofania zgody w dowolny momencie, z tym że jej wycofanie nie wpływa na legalność przetwarzania
w momencie jej obowiązywania
4. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.
5. Dane osobowe nie będą przetwarzane poza UE.
6. Podanie danych jest wymogiem ustawowym- w zakresie wymaganym przepisami prawa. Brak podania danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpoznania na warunkach określonych w kodeksie postępowania administracyjnego. Podanie danych kontaktowych, tj. numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej
jest dobrowolne








Podstawy prawne:
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 da nych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO)
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na
zajęcie pasa drogowego
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

