
  

 

......................................................................... 

.........................................................................    ......................................................................... 

.........................................................................     /miejscowość, data/ 

......................................................................... 

 

   /dane, adres, nr telefonu wnioskodawcy/ów                                                                                                   

                                                                                                                                                                     

........................................................................ 

......................................................................... 

......................................................................... 

 dane pełnomocnika /jeżeli został ustanowiony/ 

                                                    
Burmistrz Miasta 

                                                                                                Sokołów Podlaski 

     ul. Wolności 21  

                                                                                           08-300 Sokołów Podlaski 

 
WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA LOKALIZACJĘ OBCEGO OBIEKTU/URZĄDZENIA W PASIE 

DROGOWYM DROGI GMINNEJ 
 

Zwracam się prośbą o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi 

gminnej ulic/y ……………………………………………………………………………………………… 

działka/i nr ewid: ……………………………………………………………………………………………      

obiektu budowlanego lub urządzenia:  

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

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

                                                                                                  (nazwa urządzenia lub obiektu budowlanego) 

 

niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych: 

• Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych, którym 
jest Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski z/s w Sokołowie Podlaskim przy ul. Wolności 21, w celu prowadzenia 
postępowania w zakresie właściwości Burmistrza Miasta, 

• Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam/y, że są one zgodne z prawdą, 

• Oświadczam że, zapoznałem(am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach 
przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania oraz 
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.  

 

 

………………………………………… 

Podpis wnioskodawcy/ów  lub                                                                               

podpis pełnomocnika (jeżeli został ustanowiony) 

 

Załączniki: 

1. Szczegółowy plan sytuacyjny (kopia mapy zasadniczej, do celów projektowych) w skali 1:500 z zaznaczoną proponowaną lokalizacją 

obiektu/urządzenia – 2 egzemplarze. 

2. Pełnomocnictwo udzielone przez inwestora wnioskowanego przedsięwzięcia, jeżeli z wnioskiem występuje osoba reprezentująca 
interes strony postępowania, wraz z oryginałem potwierdzenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w kwocie 17,00 zł (dokonanej 
na konto lub w kasie Urzędu Miasta Sokołów Podlaski) 

 

 



 

 

 

 

Klauzula informacyjna 

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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, zwanego RODO, 

informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu 

prawach z tym związanych :  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski z siedzibą w 

Sokołowie Podlaskim przy ul. Wolności 21.  

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować 

drogą elektroniczną pod adresem : iod@sokolowpodl.pl  we wszystkich sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych.  

3) Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. a ÷ f  RODO. 

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu : 

• wypełnienia obowiązków prawnych ciązących na Administratorze, 

• wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 

publicznej powierzonej Administratorowi, 

• realizacji umów zawartych z kontrahentami Administratora, 

• w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstwie 

wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody, 

5) Pani/Pana dane osobowe udostepniane będą stronom postępowania oraz innym osobom, podmiotom i 

organom uczestniczącym w postępowaniu. 

6) Dane będą przechowywane przez okres niezbedny do realizacji celów określonych w punkcie 5 

(załatwienia sprawy, realizacji umowy itd.), a po tym czasie przez okres wymaganej archiwizacji 

dokumentów zgodnie z Rozporzadzeniem Przezesa Rady Ministrów z dn. 18.01.2011 r. w sprawie 

instrukcji kancelaryjnej (…) / Dz.U. z 2011 r. Nr 14, poz.67, z późn. zm./.  

7) Przysługuje Pani/Panu prawo do : 

• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  

• przenoszenia danych, 

• wniesienia skargi do oraganu nadzorczego, to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

w przypadku naruszenia przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, 

• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

8) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

9) Pani/Pana dane osobowe wynikające z wypełnionego formularza (wniosku), przetwarzamy dla potrzeb 

realizacji celów określonych w punkcie 5, do czasu aż Pani/Pan zgłosi sprzeciw względem ich 

przetwarzania.  

W tym celu wycofa Pani/Pan zgodę (jeżeli przetwarzaliśmy je na podstawie Pani /Pana zgody), lub sami 

ustalimy, że dane się zdezaktualizowały.  

10) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez inne podmioty związane z Administratorem jeżeli 

będzie tego wymagała realizacja celów określonych w punkcie 5. 

 

 

 

 

 

 

………………..………………………………………. 

                                                                                                    / podpis osoby /osób wyrażających zgodę / 
 

 

 

 

 

 


