Wnioskodawca:

………………………….. dnia …………………….

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
(imię i nazwisko, adres lub nazwa i siedziba
podmiotu, nr kodu pocztowego, tel. / faks)

Powiatowy Zarząd Dróg
w Ciechanowie
ul. Mazowiecka 7 , 06-400 Ciechanów
WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej
niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
1. Cel zezwolenia ………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………
2. Szczegółowe określenie lokalizacji :
droga powiatowa nr …………………………

nazwa ………………………………...

miejscowość ……………………………………… ulica …………………………………………..
/obszar zabudowany, poza obszarem zabudowanym/ ………………………………………………
3. Uzasadnienie szczególnego charakteru lokalizowania urządzenia w pasie drogi powiatowej
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..

4. Telefon kontaktowy ……………………………………………………………………………..
.......................................................................
(podpis wnioskodawcy)
Wykaz załączników:
1)
2)
3)

szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z wyraźnym przebiegiem granic pasa drogowego w dwóch
egzemplarzach
ew. pełnomocnictwo, jeżeli inwestor reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika
dowód wpłaty opłaty skarbowej od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (jego
odpisu, wypisu lub kopii).

Uwaga o opłatach skarbowych:
złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (opisu, wypisu lub kopii) z chwilą złożenia do organu
podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł.

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie organu podatkowego właściwego miejscowo w
sprawach opłaty skarbowej, tj. Urzędu Miasta Ciechanów 06-400 Ciechanów ul. Plac Jana Pawła II 6 lub na
rachunek w/w organu: 81 1600 1462 1837 0686 3000 0001

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr
2/2019 Kierownika Powiatowego
Zarządu Dróg w Ciechanowie z dnia
02 stycznia 2019 roku

Informacja udzielana na podst. art. 12 ust. 1 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 Dz.U.UE.L.2016.119.1
W związku z obowiązywaniem od dnia 25 maja 2018 r. 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
Dz.U.UE.L.2016.119.1, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ww. Rozporządzenia uprzejmie informuję, że:
4) Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ciechanowie z siedzibą w Ciechanowie
przy ul. Mazowieckiej 7; dane kontaktowe: numer telefonu 23 673 78 14 w godzinach pracy PZD, adres
e-mail: pzd@pzdciechanow.pl;
5) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych,
pod adresem mailowym: iod@pzdciechanow.pl, tel. 23 673 78 14;
6) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu podjęcia przez PZD działań zmierzających do realizacji
złożonego wniosku/podania (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia - przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze);
Dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków wynikających z:
a) ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
b) ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,
c) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji,
d) aktów wykonawczych do ww. ustaw.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 3, dane osobowe mogą być udostępniane
innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami mogą być:
Starostwo Powiatowe w Ciechanowie;
gminy z terenu powiatu ciechanowskiego;
podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu PZD na podstawie zawartej z PZD umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych;
podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa
(m. in. policja, prokuratura, sądy, komornicy).
5. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych
- kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym rzeczowym wykazie akt w Powiatowym
Zarządzie Dróg w Ciechanowie stanowiącym załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 3/2012 Kierownika
Powiatowego Urzędu Dróg w Ciechanowie z dnia 6 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia instrukcji
kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji kancelaryjnej w sprawie organizacji
i zakresu działania składnicy akt Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie;
6. W związku z przetwarzaniem przez PZD danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych;
b) sprostowania swoich danych osobowych,
c) usunięcia swoich danych osobowych,
d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
e) przenoszenia swoich danych osobowych;
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. W zakresie, w jakim przetwarzanie danych następuje w celu realizacji złożonego przez Panią/Pana
wniosku/podania, podanie danych jest wymogiem ustawowym i warunkiem realizacji wniosku/podania.
Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości
realizacji wniosku/podania.
9. W trakcie przetwarzania danych osobowych żadne decyzje dotyczące Państwa nie będą zapadać
automatycznie oraz nie będą tworzone żadne profile, co oznacza, że nie będą podejmowane działania,
o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
10. Pani/Pana dane osobowe nie zostaną przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Niniejszą informację otrzymałam/otrzymałem

.........................................................................
(data i czytelny podpis)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr
2/2019 Kierownika Powiatowego
Zarządu Dróg w Ciechanowie z dnia
02 stycznia 2019 roku

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Oświadczam, iż w związku z załatwianiem przeze mnie spraw w Powiatowym Zarządzie Dróg w Ciechanowie,
świadomie i dobrowolnie udostępniam swoje następujące dodatkowe dane osobowe - dane kontaktowe
wyłącznie w celu ułatwienia kontaktu ze mną, w związku z załatwianymi przeze mnie sprawami:
telefon: .....................................................
e-mail: .......................................................
Jednocześnie oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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
Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) poinformowano mnie, iż:
1) Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ciechanowie z siedzibą w Ciechanowie
przy ul. Mazowieckiej 7; dane kontaktowe: numer telefonu 23 673 78 14 w godzinach pracy PZD, adres
e-mail: pzd@pzdciechanow.pl;
2) w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych pod
adresem mailowym: iod@pzdciechanow.pl, tel. 23 673 78 14;
3) podstawą przetwarzania w/w danych jest moja zgoda a podane przeze mnie dane będą przetwarzane
wyłącznie w celu kontaktu ze mną, w związku z załatwianymi przeze mnie sprawami; (podstaw prawna;
art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych w wyżej określonym celu celu)
4) podane przeze mnie dane mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców: podmioty, które
przetwarzają dane osobowe w imieniu PZD na podstawie zawartej z PZD umowy powierzenia przetwarzania
danych osobowych;
5) dane osobowe zawarte w niniejszej zgodzie od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres
wynikający z regulacji prawnych - kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym rzeczowym
wykazie akt w Powiatowym Zarządzie Dróg w Ciechanowie stanowiącym załącznik nr 2 do Zarządzenia
nr 3/2012 Kierownika Powiatowego Urzędu Dróg w Ciechanowie z dnia 6 kwietnia 2012 roku w sprawie
ustalenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji kancelaryjnej
w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie;
6) posiadam prawo do żądania od Administratora:
a) dostępu do swoich danych osobowych;
b) sprostowania swoich danych osobowych,
c) usunięcia swoich danych osobowych,
d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
e) przenoszenia swoich danych osobowych;
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
7) przed wyrażeniem zgody poinformowano mnie, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę,
jednak jej wycofanie nie ma wpływy na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem. W celu wycofania zgody wystarczy w dowolny sposób dostarczyć
Administratorowi danych moje pisemne oświadczenie w tej sprawie - tak jak pisemną formę ma
wyrażenie tej zgody.
8) posiadam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
9) podanie przeze mnie w/w danych jest całkowicie dobrowolne i nie ma żadnych konsekwencji ich
niepodania;
10) podane przeze mnie dane nie będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu
11) podane przeze mnie dane osobowe nie zostaną przekazane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
Biorąc powyższe pod uwagę, wyrażam zgodę na przetwarzanie wyżej podanych danych osobowych
.........................................................................
(data i czytelny podpis)

