
....................................... 
                                                                                      miejscowość, data 

......................…......................... 
Wnioskodawca      
  

 

................................................. 
adres zamieszkania lub siedziba 
 

................................................. 
telefon kontaktowy 
 
 

Powiatowy Zarząd Dróg 
w Limanowej 

ul. Józefa Marka 9 
34-600 Limanowa 

 

 
WNIOSEK 

o wydanie zezwolenia  
na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej 

 
 
Wnoszę o wydanie warunków wstępnych i zezwolenia na lokalizację urządzeń infrastruktury 

technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami i potrzebami ruchu drogowego tj.: 

sieci/przyłącza*: gazowe*, wodociągowe*, energetyczne*, kanalizacyjne*, teletechniczne*, inne* 

………………………………………………………………………………………………………………… 

w pasie drogi powiatowej Nr…………………………. (nazwa ulicy) …………………………………. 

………………………………..………………………………………………………………………… 

położonej na działce nr …………………. w miejscowości ......................................................... z 

działki o nr ewid. ……………… do działki o nr ewid.  ……………… w miejscowości 

….………………………… zgodnie z załączoną mapą sytuacyjno – wysokościową.     

Właściciel planowanego do wbudowania urządzenia: …………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………….. 

(nazwa i adres) 
 
 
 
                                                                 ........................................................... 
                                                                                 (podpis wnioskodawcy) 
*) niepotrzebne skreślić 

 
 
Załączniki:  
 
1. Aktualny wypis z ewidencji gruntów dla przedmiotowej działki i działek sąsiednich (w 

tym drogowej)  
2. Mapa do celów projektowych lub mapa zasadnicza i ewidencyjna z zaznaczoną 

lokalizacją przedmiotowego urządzenia (przyłącz/ sieć) – po 2 egzemplarze 
3. Pełnomocnictwo*  (jeżeli  wnioskodawca  reprezentowany  będzie  w  postępowaniu  

przez  pełnomocnika) z potwierdzeniem dokonania opłaty skarbowej w wysokości 
17,00 zł w kasie lub na konto Urzędu Miasta Limanowa (aktualny nr konta podany na 
stronie internetowej Urzędu). 

 
 
 
 



KLAUZULA INFORMACYJNA  
 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/6/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) zwanym dalej „RODO”, informujemy iż: 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją zadań powiatu w zakresie 
zarządzania drogami jest Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej (PZD), ul. Józefa Marka 9, 34-600 
Limanowa, tel. 18 3337831, e-mail: sekretariat@pzd.limanowa.pl 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się kontaktować pod adresem: 
iod@pzd.limanowa.pl lub tel.: 183337835 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w 
przepisach prawa, wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania 
władzy publicznej. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych 
na podstawie przepisów prawa (np. organy nadzoru), dostawcy usług IT, obsługa prawna. 

5. Dane osobowe będą przechowywane na zasadach określonych w ustawie o archiwach, jednolitym 
rzeczowym wykazie akt lub zasadach realizacji projektów dofinansowanych ze środków publicznych. 

6. Posiada Pani/ Pan prawo: 

• żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacja 
tych praw możliwa jest (w przypadkach i na zasadach określonych w RODO), poprzez skierowanie 
wniosku na piśmie. 

• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że dane 
osobowe przetwarzane są przez Powiatowy Zarząd Dróg niezgodnie z przepisami RODO. 

7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji celów wynikających z przepisów prawa. 
Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku bez 
rozpatrzenia. 

8. Powiatowy Zarząd Dróg nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany, ani nie dokonuje 
automatycznego profilowania na ich podstawie. 

9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej niezgodnie 
z przepisami RODO. 

 
 

 


