
    WÓJT GMINY RADGOSZCZ 
Urząd Gminy w Radgoszczy           tel. 14 641 41 41 
Pl. Św. Kazimierza 7-8           
33-207 Radgoszcz 

 
Wnioskodawca – imię i nazwisko lub nazwa                      Radgoszcz, dnia…………………….                                                       
 
…………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………             Wójt Gminy Radgoszcz 

Adres wnioskodawcy lub siedziba                                                                 Pl. Św. Kazimierza 7-8  

         33-207 Radgoszcz 

…………………………………………………………… 
Telefon, e-mail 

Pełnomocnik  – Imię i nazwisko        
 
……………………………………………………………………                    
                                                                             
……………………………………………………………………    
Adres pełnomocnika           

 
……………………………………………………………………      
Telefon, e-mail 

W N I O S E K 
 

o wydanie zezwolenia na lokalizację urządzeń infrastruktury 
technicznej w pasie drogowym niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub 

potrzebami ruchu drogowego oraz reklam 

 
nazwa ulicy .................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 

działka nr ................................................................................................................................................ obręb ………………………………..……………………………………. 

W związku z budową: 

 sieci uzbrojenia .......................................................................................................................................................................................................................................... 

 przyłącza .............................................................................................................................................................................................................................................................. 

 inne ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….    
 

do działki nr ................................................................................................................... obręb ........................................................................................................................ 

 

Powierzchnia zajmowanego pasa drogowego ……………………………………………………………………………………………………...……… 

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

Uzasadnienie szczególnych okoliczności do lokalizowania urządzenia w pasie drogowym 
(art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. Ustawa o drogach publicznych) 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Załączniki: 
1. szczegółowy plan - mapa do celów projektowych w skali 1:500 lub 1: 1 000  z zaznaczoną proponowaną lokalizacją sieci, przyłącza,      
    urządzenia (dokładnej lokalizacji w pasie drogowym) 
2. pełnomocnictwo lub upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu strony wraz z potwierdzeniem wniesienia      
    opłaty skarbowej 17,00 zł (jeśli dotyczy) 
3. opis planowanej technologii wykonania robót budowlanych związanych z lokalizacją w pasie drogowym urządzeń infrastruktury    
    technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego   
                                                                                                                                   
 
 
 
 
          …………………………………………….. 

                  (podpis wnioskodawcy) 



    WÓJT GMINY RADGOSZCZ 
Urząd Gminy w Radgoszczy           tel. 14 641 41 41 
Pl. Św. Kazimierza 7-8           
33-207 Radgoszcz 

 
KLAUZULA  INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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. Urz. UE L 119, s. 1), informujemy, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazanych we wniosku dotyczącym  zezwolenia na 
lokalizację urządzeń w pasie drogowym jest Wójt Gminy Radgoszcz  z siedzibą: Pl. Św. Kazimierza 7-8,           

33-207 Radgoszcz tel. 14 641 41 39, e-mail: urzad@radgoszcz.pl      
2.   Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy w Radgoszczy, z którym może się  

Pani/Pan skontaktować poprzez : tel. 14 641 41 39 wew. 209, e-mail: od@radgoszcz.pl 
2. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wniosek dotyczący zezwolenia na lokalizację urządzeń w pasie 

drogowym oraz umowa zwana dalej: „Zobowiązaniem”, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji 

wniosku dla wykonania której przetwarzanie danych jest niezbędne. 
3. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z wydaniem decyzji dotyczącej zezwolenia na 

lokalizację urządzeń w pasie drogowym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 

4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że  realizacja 
Zobowiązania będzie niemożliwa.  

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach oraz wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji określonej w jednolitym rzeczowym 
wykazie akt dla gmin i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki. 

6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowych.  
7. Ma Pani/Pan prawo żądać od Administratora dostępu do danych zawartych we wniosku  

dotyczącym zezwolenia na lokalizację urządzeń w pasie drogowym, ich sprostowania, przenoszenia  

i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.  
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy 
Rozporządzenia  

9. W oparciu o dane osobowe zawarte we  wniosku dotyczącym zezwolenia na lokalizację urządzeń w pasie 
drogowym, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem 

profilowania.  
 
 
 

                                  
(Czytelny podpis wnioskodawcy (osoby upoważnionej) 

 
 


