……………, dnia ………………

Pieczęć firmowa wnioskodawcy
(pełnomocnika jeżeli został ustanowiony w sprawie)

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W TORUNIU
Ul. Grudziądzka 159
87-100 Toruń
WNIOSEK
o wydanie decyzji administracyjnej wyrażającej zgodę na lokalizację w pasie drogowym
obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogi
1. Inwestor: ………...……………………………………………………………………....
2. Adres siedziby inwestora: ………...…………………………………………………….
3. Telefon / e-mail (wnioskodawcy): ……………………………………………………...
4. Obiekt budowlany / urządzenie: ………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………...
5. Umieszczenie w pasie drogowym ulicy: ………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………...
6. Nr działki geodezyjnej / obręb ewidencyjny: …………………………………………...
……………………………………………………………………………………….......
Oświadczam, że posiadam pełnomocnictwo do reprezentowania w/w osoby prawnej lub fizycznej
upoważniające mnie do podpisania niniejszego wniosku (dotyczy np. Sp. z o.o., Sp. k., S.A.,
pełnomocników osób fizycznych, itp.)
Pełnomocnictwo oraz opłatę skarbową w wysokości 17 zł wpłaconą na konto Urzędu Miasta
Torunia nr 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799 należy załączyć do wniosku.

…………………………………………….
Czytelny podpis wnioskodawcy lub
pełnomocnika wnioskodawcy jeżeli został ustanowiony w sprawie

Załączniki:
- aktualna mapa zasadnicza w skali 1:500 z naniesioną lokalizacją uzgadnianego obiektu budowlanego
lub urządzenia (szt. 2)
- pełnomocnictwo i opłata skarbowa (17 zł) w przypadku złożenia wniosku przez ustanowionego
pełnomocnika w sprawie

W związku z realizacją wymogów 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. Urz. UE L Nr 119,
str. 1), 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:
Miejski Zarząd Dróg w Toruniu
NIP: 956-20-00-576, REGON: 870287083
ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń, reprezentowany przez:
Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu – Rafała Wiewiórskiego.
2) MZD w Toruniu działa przez przedstawicieli administratora danych osobowych, zgodnie ze strukturą
organizacyjną.
3) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych proszę kontaktować się z inspektorem
ochrony danych – iod@mzd.torun.pl.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
- wydania decyzji na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych,
- dochodzenia roszczeń wynikających z prawnie uzasadnionego celu Administratora danych osobowych.
4) Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być udostępnione wyłącznie do podmiotów uprawnionych na
podstawie przepisów prawa, porozumienia o współadministrowaniu lub umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych.
5) Podawane przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji
celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
powszechnie obowiązującego prawa.
6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich sprostowania, usunięcia, a także do
ograniczenia przetwarzania, jak również do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub przenoszenia
tych danych.
7) Posiada Pani/Pan prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8) Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli taka zgoda była
konieczna do rozpoczęcia czynności przetwarzania, jednakże Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte
z uwzględnieniem upływu okresu, o którym mowa w pkt 5 niniejszej informacji.
9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne – w przypadku ich niepodania zobowiązanie MZD w
Toruniu wobec Pani/Pana nie zostanie zrealizowane.
10) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
11) MZD w Toruniu nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.
Niniejszym składam wniosek i potwierdzam zapoznanie się z powyższą informacją:
Toruń, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . r.

...............................
(podpis wnioskodawcy - osoby, której dane dotyczą)

