Załącznik nr 1
……………….…………………………..
(miejscowość, data)
…………………………………………..….

…………………….…………………….
……………..…………………………….
(imię, nazwisko / nazwa i NIP, adres)
..……………………………………..…….
(telefon kontaktowy)

Zarząd Dróg Miejskich w Puławach
ul. Skowieszyńska 51
24-100 Puławy

WNIOSEK
O WYDANIE ZEZWOLENIA NA LOKALIZACJĘ
W PASIE DROGOWYM URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NIEZWIĄZANYCH
Z POTRZEBAMI ZARZĄDZANIA DROGAMI LUB POTRZEBAMI RUCHU DROGOWEGO
Wnoszę o wydanie zezwolenia na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej
niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego - ……………
…………………………………………………………………………………....……………… (określić rodzaj infrastruktury)
do budynku …………………………………………………… (określić rodzaj) zlokalizowanego na dz. nr
……………………………………… w pasie drogowym drogi gminnej nr………..……………….…/wewnętrznej*,
ul. ……………………..…………… dz. nr ……………………………, obręb………………………………… w Puławach
Do niniejszego wniosku załącza się:
1)

Zagospodarowanie terenu na aktualnej mapie sytuacyjno – wysokościowej w skali 1:1000 lub 1:500,
z wrysowaną granicą pasa drogowego (linią zieloną) z proponowaną lokalizacją urządzenia z opisem
zastosowanych kabli (długość, typ) i rur (długość, średnica) - 2 egzemplarze;

2)

Profil przejścia poprzecznego pod / nad * drogą zawierający: elementy drogi (jezdnię, chodnik, zieleniec),
infrastrukturę podziemną, granicę pasa drogowego, rzędne elementów charakterystycznych (np. oś drogi, dno
rowu, infrastruktura podziemna) oraz projektowanego kabla / rury*, w przypadku przejść poprzecznych pod
drogą wkreślone komory przewiertowe lub miejsce wejścia i wyjścia głowicy wiercącej (jeśli inwestycja
przebiega poprzecznie przez drogę);

3)

Warunki przyłączenia wydane przez właściciela / użytkownika * sieci

4)

pełnomocnictwo lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (w przypadku wystąpienia w imieniu
wnioskodawcy pełnomocnika) wraz z załączonym potwierdzeniem opłaty w kwocie 17,00 zł uiszczonej na
konto Urzędu Miasta w Puławach: 91 1020 3147 0000 8102 0160 1194 – bank PKO BP SA. *

5)

……………………………………………………………………………………………………………………………………**

6)

……………………………………………………………………………………………………………………………………**

Forma odbioru decyzji: osobiście / pocztą*

…………..……………………………………
(podpis wnioskodawcy)

W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ
administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania ww. obowiązku doręczenie pisma pod
dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Poniższe informacje i oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody ma zastosowanie do osób fizycznych.
Administratorem danych osobowych wnioskodawcy jest Zarząd Dróg Miejskich w Puławach, ul. Skowieszyńska
51, 24-100 Puławy. Dane zbierane są wyłącznie w celu wydania decyzji (postanowienia), rozpatrzenia skargi bądź
wniosku oraz w celu archiwizacji. Ma Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie
danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego i rozpatrzenia
wniosku jak również w celu archiwizacji.
Dane osobowe będą ujawniane innym stronom postępowania i ich pełnomocnikom oraz podmiotom
przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres rozpatrywania sprawy oraz przez okres archiwizacji zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
Wnioskodawcy przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania
oraz usuwania danych na warunkach określonych w rozporządzeniu 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.
Wnioskodawca ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych kontaktowych tj.
numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Brak podania danych osobowych może skutkować
pozostawieniem podania (wniosku) bez rozpoznania na warunkach określonych w kodeksie postępowania
administracyjnego. Podanie danych kontaktowych, tj. numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej jest
dobrowolne.
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych kontaktowych, tj. numeru telefonu lub adresu
poczty elektronicznej przez Zarząd Dróg Miejskich w Puławach, ul. Skowieszyńska 51, 24-100 Puławy w celu
ułatwienia kontaktu z wnioskodawcą w toku prowadzonego postępowania administracyjnego.

………………………………………………
(podpis wnioskodawcy)

* niepotrzebne skreślić
** zależnie od charakteru zamierzonej inwestycji, zarządca drogi może żądać dodatkowych dokumentów

