
Garwolin, dnia ................................ 
.......................................................... 

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

(Imię i Nazwisko lub nazwa firmy) 

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

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

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

(Adres zamieszkania lub siedziby) 

 
 

Burmistrz Miasta Garwolina 
 
 
 

Wniosek 
 
Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a, 4 i 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeksu 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) zwracam się z prośbą 

o wydanie zezwolenia na lokalizację urządzenia tj. 

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

............................... w pasie drogowym drogi gminnej tj. ulicy 

........................................................................ do ....................................................................... 

zlokalizowanego(ych) na działce(działkach) nr ......................................... w Garwolinie wg 

lokalizacji naniesionej na załączonej mapie (mapach). 

Oświadczam, że właścicielem urządzenia po wybudowaniu będzie 

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

 
 
 

................................................ 
(podpis) 

 
 
Załączniki:  
1. Kopia opinii wydanej przez Zespół ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu 

działającym przy Staroście Powiatu Garwolińskiego – 1 egz. 
2. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczoną lokalizacją urządzenia w pasie drogowym 

- 2 egz. 
3. Pełnomocnictwo - z oryginałem dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty skarbowej (jeżeli 

wnioskodawca reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika), 
 
Uwaga: zezwolenie na umieszczenie i wykonanie przyłączy sieci infrastruktury technicznej do 
budynku mieszkalnego oraz podania i załączniki o udzielenie przedmiotowych zezwoleń nie 
podlegają opłacie skarbowej. 



Informacja o RODO 
 
 
1. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie przepisów 

RODO oraz na podstawie i w celach wynikających z przepisów Ustawy z dnia 8 marca 1990 
roku o samorządzie gminnym oraz aktów wykonawczych do tej ustawy oraz wynikających z 
tego faktu innych ustaw na podstawie których niezbędne jest podanie danych osobowych 
celem wykonania zapisanych do realizacji zadań przez Miasto Garwolin w tym zadań 
zleconych z poziomu administracji centralnej. 

2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w Jednolitym 
Rzeczowym Wykazie Akt dla Urzędu Miasta w Garwolinie . 

3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich 
sprostowania (poprawiania), jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana 
danych osobowych. Prawo do usunięcia danych przysługuje, jeżeli zachodzą okoliczności 
wskazane w art. 17 ust. 1  i 2 RODO chyba, że przepisy te nie mają zastosowania zgodnie z 
ust. 3 powyższego artykułu. 

4. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana 
zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego 
rozporządzenia RODO. 

5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów 
prawa z których wynika konieczność podania danych osobowych. Brak podania danych 
osobowych będzie skutkował niemożnością dokonania czynności z obsługą Pani/Pana sprawy 
przez Urząd Miasta w Garwolinie. 

6. Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom, z którymi Urząd 
Miasta Garwolina zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych oraz podmiotom 
upoważnionym do przetwarzania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 
profilowane w celu wynikającym z Ustawy o samorządzie gminnym. Profilowanie oznacza 
formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na 
wykorzystaniu  danych osobowych w tym danych szczególnych. 

 
 

................................................ 
podpis 


