WNIOSEK NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI WIELKIMI LITERAMI

…...............................
(Miejscowość, data)
….........................................................
….........................................................
(imię, nazwisko, adres
lub nazwa firmy lub czytelna pieczęć)
….........................................................
telefon*, mail*
…........................................................
NIP

Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie
ul. Cementowa 3
10-429 Olsztyn
WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń
infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego

NAZWA INWESTORA: ..........................................................................................................................................................................................................................
adres: kod pocztowy: ....................................... , miejscowość: .......................................................... , ul. .............................................................., nr ...........................
CEL ZAJĘCIA PASADROGOWEGO: ..................................................................................................................................................................................................
LOKALIZACJA: nr drogi: ..................... , miejscowość: ............................................................................... , gmina: ...........................................................................
POWIERZCHNIA RZUTU POZIOMEGO URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NIEZWIĄZANYCH Z POTRZEBAMI
ZARZĄDZANIA DROGAMI LUB POTRZEBAMI RUCHU DROGOWEGO:
RODZAJ ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO

SZEROKOŚĆ (m)

DŁUGOŚĆ (m)

POWIERZCHNIA
(m2)

zajęcie 1m2 pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń
infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego

obiekty i urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej*

obiekty i urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej „ostatnia mila”
* zgodnie z art. 40 ust. 7 ustawy o drogach
publicznych

TERMIN ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO PRZEZ URZĄDZENIE OBCE: od dnia: ......................................... do dnia: ..........................................
ZAŁĄCZNIKI:
Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa
drogowego.
Ksero lub numer pozwolenia na budowę . z dnia …………………………
Ksero lub numer decyzji na umieszczenie infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego wydanej przez PSD w Olsztynie Nr ......................................................................... ………… z dnia: …………………………
Pełnomocnictwo**
Dowód wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo**

Forma odbioru decyzji (należy wskazać odpowiedni rodzaj):
1.
Osobiście - do 14 dni w kancelarii, po 14-tu dniach decyzja zostanie odesłana Pocztą (osoba upoważniona do
odbioru wskazana we wniosku lub na podstawie pełnomocnictwa/upoważnienia do dokumentacji projektowej)
Osoba/y upoważniona/e do odbioru decyzji:
a)
……………………………………
b) ……………………………………
(imię, nazwisko, telefon kontaktowy*)

2.

Proszę przesłać pocztą na adres wskazany we wniosku.
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Prawidłowość danych we wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem:
….................................................
(czytelny podpis wnioskodawcy)
*)Dotyczy osób fizycznych – - dane dobrowolne, jeżeli poda Pan/Pani numer telefonu i/lub faksu wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie tych danych
osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO (dane zbierane są w celu usprawnienia kontaktu).
**)Niepotrzebne skreślić.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
W związku 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych RODO):
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie, 10-429
Olsztyn, ul. Cementowa 3, tel. 89 535 66 30, e-mail: psd@powiat-olsztynski.pl
2. Osobą udzielającą wyjaśnień w zakresie ochrony danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych,
z którym można kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej e-mail: iod_psd@powiat-olsztynski.pl
lub na adres korespondencyjny Administratora danych.
3. Celem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest wydanie decyzji zezwalającej na zajęcie pasa
drogowego w celu umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z ustawą
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są przede wszystkim organy władzy publicznej oraz podmioty
wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i w celach,
które regulują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, liczonych od roku następującym, po roku
w którym zezwolenie wygasło
8. Posiada Pan/Pani prawo do dostępu do danych osobowych/ sprostowania danych osobowych/ żądania od
administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych/ wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
9. Jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się na podstawie zgody ma Pan/Pani prawo do
cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pan/Pani zobowiązania do
ich podania, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
Konsekwencją nie podania danych osobowych jest brak możliwości osiągnięcia celu, jakim jest spełnienie
ciążącego obowiązku prawnego na Administratorze.
11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.
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