Grodzisk Wlkp., dnia ....................................
....................................................
(oznaczenie wnioskodawcy)

...................................................
...................................................
(adres)

...................................................
(telefon)

Urząd Miejski w Grodzisku Wlkp.
ul. Stary Rynek 1
62-065 Grodzisk Wlkp.
WNIOSEK

o wydanie decyzji zezwalającej na lokalizację w pasie drogowym obiektów lub urządzeń nie związanych
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470 ze zm.)

Wnoszę o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym
ulicy ......................................................................................................................................................................
(nazwa ulicy, nr działki, obręb)

urządzenia ............................................................................................................................................................
(opis urządzenia)

do działki nr ew. ..................................................................... obręb ..................................................................
lub obiektów nie związanych z gospodarką drogową i potrzebami ruchu drogowego
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
(opis obiektu nie związanego z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu)

Do wniosku dołącza się:
1. Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500 lub 1:1000 z naniesioną
szczegółową lokalizacją obiektów (urządzeń) w pasie drogowym – 2 egz.
2. Warunki przyłączenia do sieci.
3. Oryginał pełnomocnictwa udzielonego przez inwestora wnioskowanego przedsięwzięcia jeżeli
z wnioskiem występuje osoba reprezentująca interes strony postępowania wraz z oryginałem potwierdzenia
wniesienia zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w kwocie 17,00 zł (dokonanej na rachunek
bankowy Urzędu: Bank Spółdzielczy w Grodzisku Wlkp. nr 58 9063 0008 0000 0011 11000 0001 lub w
kasie Urzędu)
POUCZENIE:
Na podstawie załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
1546 ze zm. część III, poz. 44, rubryka 4, pkt. 9) wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzenia
nie związanego z drogami lub potrzebami ruchu drogowego nie podlega opłacie skarbowej.

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

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie 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) (Dz. U. UE. L. 119.1 z 04.05.2016) informuję, iż:

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego (62-065) przy ulicy Stary Rynek 1. Z
administratorem można skontaktować się mailowo: grodzisk@grodzisk.wlkp.pl lub pisemnie na adres siedziby
administratora. Burmistrz Grodziska Wlkp. wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się
mailowo: iod@grodzisk.wlkp.pl
Dane przetwarzane są dla celów związanych z rozpatrzeniem wniosku o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie
drogowym obiektów lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Dane osobowe mogą być udostępniane innym
odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być podmioty upoważnione na podstawie
odpowiednich przepisów prawa.
Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych zamieszczone zostały w klauzuli informacyjnej
wywieszonej na tablicy ogłoszeń lub na stronie internetowej www.grodzisk.wlkp.pl w zakładce: „Ochrona danych
osobowych”.

