Nr zlecenia: ....................................................................................................

.........................................., dnia.........................r.
Wnioskodawca:
…………………………………………………………

/miejscowość/

(imię, nazwisko)

……………………………………………………................................…………
……………………………………………………………………….................…
(adres z nr kodu pocztowego, nr tel. (fax))

Wójt Gminy Michałowice
Plac Józefa Piłsudskiego 1
32-091 Michałowice

WNIOSEK
o zezwolenie na umieszczenie urządzeń infrastruktury - w pasie drogowym
drogi - ulicy: .………………...................…………......……………………..…………………………
/nr drogi, miejscowość/

w celu: ............... .………………………….……………………………………………………………
/nr działki i nr posesji/

POWIERZCHNIA PASA DROGOWEGO ZAJĘTA PRZEZ RZUT POZIOMY URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY:
umieszczenie ...............…..…..…….…....………………………: dł. …....…m; szer. …….m; powierzchnia: ............ m2 /**/
Właściciel docelowy obiektu lub urządzenia - płatnik opłaty rocznej – .....………………………………………………
.....................................................................................................................................................................……………..…..
(nazwa jednostki, adres, nr tel.)

Roboty mają być rozpoczęte w dniu ...........................................…........ i całkowicie zakończone łącznie
z przywróceniem pasa drogowego do stanu poprawnego technicznie wraz z przekazaniem do odbioru
końcowego przez Inspektora UG Michałowice do dnia .............................……................
Niezależnie od uzyskania pozwolenia na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym, warunkiem
przystąpienia do prac budowlanych jest posiadanie ważnego pozwolenie na budowę obiektu umieszczanego
w pasie drogowym, lub dokonanie zgłoszenia budowy, lub prowadzonych robót właściwemu organowi
administracji architektoniczno – budowlanej, w przypadku takiego wymogu.
Do odbioru decyzji upoważniam (y):......….......................…….................................................................…..
(nazwisko i imię)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Michałowice, z siedzibą w Urzędzie Gminy Michałowice, przy Placu
Józefa Piłsudskiego 1 (32-091 Michałowice). Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się telefonicznie, pod numerem
telefonu 12-388-50-03 lub za pośrednictwem wiadomości e-mail, skierowanej na adres sekretariat@michalowice.malopolska.pl.
Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym możliwy jest kontakt poprzez adres
e-mail iod@michalowice.malopolska.pl. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji na umieszczenie urządzeń
infrastruktury niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie dróg gminnych.
Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych i przepisy
wykonawcze. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Okres przechowywania danych wynosi 5 lat. Posiada Pani/Pan
prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych (RODO).

.……….……………….....
podpis i pieczęć
wykonawcy

….........….….........…....….......…
podpis i pieczęć firmowa oraz imienna
docelowego właściciela
obiektu budowlanego lub urządzenia
płatnika opłaty corocznej

...........................…....................
podpis i pieczęć imienna
płatnika - inwestora

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU

2

1. ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego
oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu;
2. mapa zasadnicza lub mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic
przedsięwzięcia w obszarze pasa drogowego.
Sposób odbioru decyzji: osobiście, pocztą*

UWAGA:
1. Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.) i załącznika do ustawy cz. III ust. 44 pkt 2 kol. 4 poz. 9.
2. Informacje dodatkowe:
•
•

wniosek należy wypełniać czytelnie, pismem drukowanym;
osoba do kontaktu: Robert Doniec tel. 012 388 57 40 w. 14 lub 36, e-mail: rdon@michalowice.malopolska.pl

*) niepotrzebne skreślić
**) całkowita powierzchnia rzutu urządzenia umieszczanego w pasie drogowym.

