…………………………….…………… dnia……………………….
……………………………….……………………………………..
(oznaczenie wnioskodawcy/inwestora, adres)

Wójt Gminy Mirzec
Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec
WNIOSEK
NA LOKALIZACJĘ W PASIE DROGOWYM URZĄDZENIA INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ NIEZWIĄZANEGO Z POTRZEBAMI ZARZĄDZANIA
DROGAMI.

Proszę o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej

Nr ………….……………………………………

w miejscowości ………………………………………………………………………..

urządzenia w postaci - rodzaj urządzenia:
-

kanalizacji deszczowej: ( sieci / przyłącza )*
kanalizacji sanitarnej: ( sieci / przyłącza )*
wodociągu: ( sieci / przyłącza )*
gazociągu: ( sieci / przyłącza )*
linii elektroenergetycznej ( napowietrznej, kablowej ): ( sieci / przyłącza )*
inne: ___________________________________________________________

które będzie służyło do ……………………………………………………………………………………………………………………....
(krótki opis, nr działek , itp.)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..
…………………………………
Wnioskodawca (Inwestor)

*zaznaczyć właściwe
W załączeniu:
1. szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic działki i lokalizacją urządzenia.
Uwaga:
W przypadku, gdy w imieniu Inwestora występuje pełnomocnik, należy dołączyć pełnomocnictwo oraz
dokument potwierdzający dokonanie opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w wysokości 17,00 zł na konto:
Bank Spółdzielczy w Wąchocku oddział Mirzec 26 8523 0004 0006 0046 2000 0007 lub w kasie Urzędu Gminy
w Mircu oraz złożyć dokument potwierdzający dokonanie niniejszej opłat.
Zwolniony z opłaty skarbowej jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, którego mocodawcą
jest podmiot określony w art. 7 pkt. 1-5 ustawy o opłacie skarbowej.

Mirzec, dnia ……………………………..
………………………………….
………………………………….
………………………………..
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w sprawie:
………………………………………………………………………………………………
(określić zakres przedmiotowej sprawy)
Administratorem Pani/Pana danych jest Urząd Gminy w Mircu, reprezentowany przez Wójta
Gminy. Inspektorem ochrony danych jest Andrzej Kutwin – tel.41/27 71 89.
Zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści tych danych
i możliwości ich poprawiania, a także o prawie wycofania zgody na przetwarzanie tych
danych w każdym czasie.
(Podstawa prawna: Art.7 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

...............................................................
czytelny podpis

