
 

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

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

(imię i nazwisko lub nazwa firmy) 

 

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

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

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

telefon kontaktowy 

 
Powiatowy Zarząd Dróg 

w Limanowej 
ul. Józefa Marka 9 

34-600 Limanowa 
 

 

WNIOSEK 
 

Zwracam się z prośbą o uzgodnienie lokalizacji tablicy reklamowej, o wymiarach 

.......................... , jednostronnej *) dwustronnej *)  na działce nr ……………………………  

obręb……………………………….., położonej przy drodze powiatowej Nr ........................... 

w miejscowości ..................................... przy ulicy ...................................................... 

 

Odległość skrajnego elementu reklamy od strony jezdni do zewnętrznej krawędzi jezdni drogi 

powiatowej wynosić będzie …………………metrów. 

Wnioskowana tablica reklamowa będzie wyposażona/ nie będzie wyposażona w oświetlenie 

zewnętrzne / wewnętrzne*) 

 

Do niniejszego wniosku załączam : 
 

 
1. Kopię mapy zasadniczej z zaznaczoną lokalizacją reklamy/reklam ( 2 egz.)  
2. Szkic projektu reklamy określający jej wielkość sposób posadowienia, mocowania, kolorystykę. 
3. Dokument potwierdzający prawo inwestora do dysponowania działką dla potrzeb lokalizacji 

urządzenia reklamowego 

4. Pełnomocnictwo albo jego odpis, wypis lub kopię ( w przypadku wystąpienia w imieniu Inwestora 
osób trzecich) oraz dowód zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 17.00 zł  
 

 
*) niepotrzebne skreślić 

 
 
UWAGA! 
Zależnie od charakteru zamierzonej inwestycji zarząd dróg może żądać dodatkowych dokumentów lub 

wyjaśnień na piśmie 
 

 

Prawidłowość danych na wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem 
Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (tekst jednolity 
Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Powiatowy Zarząd 

Dróg w Limanowej, ul. Józefa Marka 9 danych dotyczących mojej osoby w celu przeprowadzenia 
postępowania administracyjnego (dotyczy osób fizycznych). 

 
 
 
 

 
                                                                                                                  

................................................. 
                                                                                                             ( czytelny podpis Wnioskodawcy) 

 
 

 
 



 

 

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. 

 
 


