Załącznik nr 2 do instrukcji IDM – 02
Inwestor:
………………………………………………………………………
Imię i nazwisko / Nazwa

Pabianice, dnia ……-……-……….r..

………………………………………………………………………
Adres zamieszkania - siedziba, nr tel.

Pełnomocnik:
………………………………………………………………………
Imię i nazwisko / Nazwa
………………………………………………………………………
Adres zamieszkania - siedziba, nr tel.

ZARZĄD POWIATU PABIANICKIEGO
WYDZIAŁ DROG i MOSTÓW
STAROSTWA POWIATOWEGO w PABIANICACH
ul. PIŁSUDSKIEGO 2

WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi publicznej obiektów
budowlanych* lub urządzeń* niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego, o uzgodnienie projektu budowlanego - budowlanowykonawczego - wykonawczego obiektu/urządzenia jw.*
Proszę o wyrażenie zgody i podanie warunków technicznych umieszczenia obiektu
budowlanego*/ urządzenia* w pasie drogowym drogi powiatowej nr …………………………
działka/działki* nr ewid. ………………………………………………………………………
obręb……………………………………………………………………………………………
w miejscowości……………………………………………………………………….………..
Rodzaj obiektu*/ urządzenia*:…………………………………………………………………
Lokalizacja obiektu*/ trasa urządzenia* obejmuje działki:………………………………….…
………………………………………………………………………………………………….
w miejscowości…………………………………………………………………………………
w sposób przedstawiony na mapie sytuacyjno-wysokościowej.
Uzasadnienie szczególności przypadku lokalizacji obiektu budowlanego* lub
urządzenia* niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego w pasie drogi powiatowej nr …………… w miejscowości ……………………
…….……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………
Inwestor przedsięwzięcia:…………………………………….………………………..

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

………..………………..
Podpis Inwestora /Pełnomocnik

Załączniki do wniosku:
1. Mapa orientacyjna z zaznaczonym obszarem objętym inwestycją w skali 1: 10 000 lub 1:25 000- kopia
szt. 2
2. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1: 500 ze wskazaniem projektowanej lokalizacji
umieszczenia urządzenia lub obiektu budowlanego potwierdzony podpisem przez osobę nanoszącą
lokalizację – kopia szt.2
3. Pełnomocnictwo, jeżeli wniosku nie składa inwestor, a osoba przez niego upoważniona wraz z
potwierdzeniem dokonania opłaty skarbowej w kwocie 17,00 zł - zg, z częścią IV załącznika do ustawy o
opłacie skarbowej – płatne w kasie Starostwa Powiatowego Pabianicach lub na konto bankowe banku
PKO BP SA Oddział w Pabianicach nr 55 1020 3437 0000 1102 0078 8109
4. Warunki techniczne wydane przez dysponenta sieci

KLAUZULA INFORMACYJNA
(dotyczy osób fizycznych)
Na podstawie Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r (Dz. U. z 2018 poz.1000)
oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochronny 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) – RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016)
informujemy, że Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Starosta Pabianicki.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: iod@powiat.pabianice.pl.
Dane będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotowego wniosku, na
podstawie przepisów prawa (art. 6 ust. 1 pkt c) i e) RODO).
Dane będą udostępniane wyłącznie odbiorcom upoważnionym z mocy prawa w celu realizacji
przedmiotowego wniosku, do którego niniejsza informacja jest załącznikiem.
Dane będą przechowywane do czasu wynikającego z obowiązku prawnego archiwizacji danych.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do żądania ich sprostowania, a
także prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Skorzystanie z prawa sprzeciwu oraz ograniczenia
przetwarzania spowoduje brak możliwości realizacji przedmiotowego wniosku.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji
wskazanego wyżej celu. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja
przedmiotowego wniosku.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania..

Zapoznałam się/zapoznałem się

…………………………………………….
data i podpis

