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

Zembrzyce, dnia...........................

(imię i nazwisko lub nazwa wnioskodawcy)

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

Wójt Gminy Zembrzyce
Zembrzyce 540

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

34-210 Zembrzyce

(numer telefonu)

WNIOSEK
o uzgodnienie lokalizacji ogrodzenia od strony dróg i placów gminnych

Proszę o uzgodnienie lokalizacji nowego / przebudowy / remontu istniejącego* ogrodzenia działki
ewidencyjnej nr ……..........obręb ……….............. ), od strony drogi gminnej działka drogowa nr …..........
w miejscowości ..............................
Planuję wybudować / przebudować / wyremontować* ogrodzenie na odcinku o długości ................. m,
o wysokości ...................... m.
Brama wjazdowa otwierana do wewnątrz / rozsuwana wzdłuż linii ogrodzenia*
Proponowana lokalizacja ogrodzenia: ................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
(podać np. planowaną odległość od krawędzi jezdni, od granicy działki, budynku, itp.)

Oświadczam, że jestem ......................................................... w/w działki/działek
(podać tytuł prawny, np. właściciel, współwłaściciel, użytkownik wieczysty, dzierżawca, inne)

Uzgodnienie odbiorę osobiście / proszę przesłać pocztą na wskazany adres.*

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

Załączniki:
1. Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:……..z zaznaczoną proponowaną lokalizacją ogrodzenia i bramy wjazdowej
2. Pisemna zgoda wszystkich właścicieli działki/działek których dotyczy wniosek.
3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do działki/działek – dokument należy dostarczyć na żądanie Urzędu
Gminy w przypadku niezgodności danych we wniosku z posiadaną ewidencją gruntów.

Wniosek należy złożyć na dzienniku podawczym w Urzędzie Gminy Zembrzyce.
Wniosek niekompletny będzie rozpatrywany po uzupełnieniu brakujących danych lub załączników.
* niepotrzebne skreślić

VERTE

1/2

Podstawa prawna:
– ustawa z 21.03.1985 r. o drogach publicznych
– rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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 dyrektyw y 95/46/WE
(Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
1)

Administratorem Państwa danych jest Wójt Gminy Zembrzyce (adres: 34-210 Zembrzyce, Zembrzyce 540, tel. kontaktowy : 33 8746
002)

2)

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących

3)

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu uzgodnienia lokalizacji nowego ogrodzenia/przebudowy/remontu, ustawa z dnia 21

przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: iodo@zembrzyce.pl lub pisemnie na adres Administratora.

marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2018 r., poz. 2068 z późniejszymi zmianami), oraz §79 Rozporządzenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi
publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2016 r. poz. 124, z późniejszymi zmianami) Państwa dane osobowe będą przetwarzane
przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym
przepisów archiwalnych.
4)

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

5)

Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię,

6)

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

a)

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c)

prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d)

prawo

Liechtenstein i Islandię).

wniesienia

skargi

do

Prezesa

Urzędu

Ochrony

Danych

Osobowych

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
7)

Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym

8)

Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a

mowa w punkcie 3.

także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa

Zembrzyce, dn………..

………………………
Podpis
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