
IM-IV-7

POTWIERDZENIE  PRZYJĘCIA WNIOSKU

WNIOSEK O LOKALIZACJĘ*/ PRZEBUDOWĘ ISTNIEJĄCEGO* ZJAZDU Z DROGI PUBLICZNEJ
(* niepotrzebne skreślić)

data

IMIĘ:

NAZWISKO:

ADRES ZAMIESZKANIA:

TELEFON:

NAZWA PODM. GOSP.:

ADRES SIEDZIBY:

TELEFON:

W przypadku działania przez pełnomocnika (imię, nazwisko pełnomocnika):

ADRES
DO KORESPONDENCJI:

TELEFON:
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DOTYCZY ZJAZDU Z DROGI PUBLICZNEJ NA DZIALKĘ NR:

ULICA/ DZIELNICA:

STAŁY: TYMCZASOWY: do dnia:

NIERUCHOMMOŚC BĘDZIE WYKORZYSTYWANA NA CELE:

OPIS  STANU  ISTNIEJĄCEGO  WRAZ  Z  PODSTAWOWYMI  PARAMETRAMI  TECHNICZNYMI  PASA  DROGOWEGO
W MIEJSCU PLANOWANEGO ZJAZDU:

szerokość pobocza/ zieleńca: m

szerokość chodnika: m rodz. nawierzchni:

szerokość jezdni: m rodz. nawierzchni:

obecność rowu odwadniającego:

położenie poziomu działki względem poziomu drogi:

Oświadczam,  że  w  przypadku  podania  błędnych  danych,  ponoszę  odpowiedzialność  za  konsekwencję  wynikające
z tego faktu.

Na podstawie art. 16 ust. 1 lit a) 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 (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd
Miasta Mysłowice moich danych osobowych celem przeprowadzenia postępowania administracyjnego.

Potwierdzam zapoznanie się z informacjami wynikającymi z art. 13 RODO (strona 4 wniosku).

PODPIS WNIOSKODAWCY/ PEŁNOMOCNIKA

Załączniki do wniosku:
1. szczegółowy  plan  sytuacyjny  w skali  1:500  lub 1:1000  –  z zaznaczeniem granic  działek  i  podaniem wymiarów

planowanego zjazdu – 2 egz.;
2. zaświadczenie  o  przeznaczeniu  terenu  w  miejscowym  planie  zagospodarowania  przestrzennego  lub decyzja

o warunkach zabudowy;
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3. aktualny wypis z rejestru gruntów dla działek objętych budową i przebudową zjazdu wraz z oznaczeniem użytków.
4. w  przypadku  ustanowienia  pełnomocnika  -  pełnomocnictwo  inwestora  udzielone  osobie  fizycznej  posiadającej

zdolność  do czynności  prawnych  do  reprezentowania  inwestora  przed  organami  administracji  publicznej
w postępowaniach administracyjnych w sprawach o wydanie decyzji administracyjnej prowadzonych przez zarządcę
dróg oraz opłatę skarbową za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł,

5. opłata skarbowa w wysokości 82 zł w przypadku wniosku dotyczącego lokalizacji/ przebudowy zjazdu publicznego
(niezwiązanego  z budownictwem  mieszkaniowym).Zarządca  dróg  publicznych  w Mysłowicach  może  wezwać
wnioskodawcę do dostarczenia dodatkowych dokumentów wynikających z indywidualnego charakteru sprawy. 

Zarządca dróg publicznych w Mysłowicach może wezwać wnioskodawcę do dostarczenia dodatkowych dokumentów
wynikających z indywidualnego charakteru sprawy.

Charakterystyka obiektu:

Rodzaj zjazdu:   indywidualny - publiczny -  

W przypadku wykorzystania obiektu do prowadzenia działalności gospodarczej (zjazd publiczny):

- rodzaj działalności gospodarczej –

- wielkość obiektu –

- wielkość i struktura ruchu generowanego przez obiekt – 

 wielkość i struktura ruchu generowanego przez obiekt – 

- bilans miejsc postojowych –
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INFORMACJA

Na podstawie art. 13 w zw. z art. 12 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 – Prezydent  Miasta
Mysłowice informuje, że:

-  administratorem danych  osobowych  jest  Prezydent  Miasta  Mysłowice  z  siedzibą  w  Urzędzie  Miasta  Mysłowice
przy ul. Powstańców 1,
- dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – tel.: (32)31-71-245, e-mail.: m.patalag@um.myslowice.pl,
-  Administrator  danych  osobowych  –  Prezydent  Miasta  Mysłowice  -  przetwarza  dane  osobowe  na  podstawie
obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody,
- dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji postępowania administracyjnego dotyczącego lokalizacji reklamy
w pasie drogowym,
- odbiorcami danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Miastem Mysłowice
przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Prezydent Miasta Mysłowice,
- dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych. Kryteria
okresu  przechowywania  ustala  się  w  oparciu  o  klasyfikację  i  kwalifikację  dokumentacji  w  jednolitym  rzeczowym
wykazie akt,
-  osoba,  której  dane  dotyczą  ma  prawo  dostępu  do  swoich  danych,  ich  sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych,
- osoba, której  dane dotyczą ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym
momencie,  bez wpływu  na  zgodność  z  prawem  przetwarzania,  którego  dokonano  na  podstawie  zgody  przed  jej
cofnięciem,
- istnieje możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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