URZĄD MIEJSKI W BĘDZINE - UL. 11 LISTOPADA 20
WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA - REFERAT STRATEGII I INŻYNIERII MIEJSKIEJ

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA LOKALIZACJĘ / PRZEBUDOWĘ* ZJAZDU*
Będzin, dnia...................
WNIOSKODAWCA (dane obowiązkowe)
...............................................................
(Imię i nazwisko wnioskodawcy)
PREZYDENT MIASTA
BĘDZINA

................................................................
(Adres)
...............................................................
(Adres do korespondencji)
telefon – dane dodatkowe: …...........................................
(Pełnomocnik inwestora – jeżeli taki został ustanowiony)
..........................................................................
..........................................................................
(imię, nazwisko, adres)
INWESTOR

(dane obowiązkowe)

................................................................................................................................................................
(Nazwisko i imię, nazwa przedsiębiorstwa, instytucji itp.)
................................................................................................................................................................
(Adres inwestora)

Proszę o wydanie zezwolenia na lokalizację / przebudowę* zjazdu na działkę nr ….........................
w ciągu ulicy ................................................................. w Będzinie.
1. Szerokość zjazdu ...............................
2. Odległość od najbliższego skrzyżowania ....................................

...............................................
(Podpis wnioskodawcy)
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ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU:
1. Mapa zasadnicza w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczoną proponowaną lokalizacją zjazdu;
2. Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia - 82,00 zł.
Niniejszy wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miejskiego
w Będzinie przy ul. 11 Listopada 20.
/ * niepotrzebne skreślić
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KLAUZULA INFORMACYJNA (dane obowiązkowe: imię nazwisko, nazwa, adres):
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

1.

Administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Miejski w Będzinie jest Prezydent Miasta
Będzina z siedzibą w Będzinie przy ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin, (tel. 32 267-70 41-44, e-mail: um@um.bedzin.pl).

2.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Będzinie,
42-500 Będzin, ul 11 listopada 20, telefon: 32 267 91 80; adres e-mail: iod@um.bedzin.pl
3. Pani/Pana/Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji zezwolenia na lokalizację zjazdu na podstawie
art. 6 ust. 1 lit c RODO, tj.: obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów ustawy
o drogach publicznych, Kodeksu postępowania administracyjnego o raz ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
4. Pani/Pana/Państwa dane osobowe zgodnie z art. 13 ust. 1 litera f RODO nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
5. Odbiorcą Pani/Pana/Państwa danych osobowych będą osoby fizyczne, osoby prawne, organy publiczne, jednostki lub inne podmioty
uznane za stronę postępowania administracyjnego oraz operator pocztowy upoważniony na podstawie przepisów prawa.
6. Pani/Pana/Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczących archiwizacji.
7. Posiada/ją Pani/Pan/Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania lub uzupełnienia, prawo do
ograniczenia przetwarzania (pod warunkiem, że wykaże Pan/Pani/ Państwo jedną z podstaw prawnych w art. 18 ust. 1 a-d) .
8. Posiada/ją Pani/Pan/Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna/ją Pani/Pan/Państwo, że przetwarzanie
danych osobowych dotyczących Pani/Pana/Państwa narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9. Podanie przez Pana/Panią/Państwo danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
10. Podane przez Pana/Panią/Państwo dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
KLAUZULA INFORMACYJNA (dane dodatkowe: telefon):
Zgodnie z art. 6 ust. 1a oraz art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:
1. Poprzez podanie numeru telefonu wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb
niezbędnych do przeprowadzenia postępowania administracyjnego (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
2. Pani/Pana/Państwa dane dodatkowe przetwarzane będą tylko w celu usprawnienia kontaktu z wnioskodawcą.
3. Posiada/ją Pani/Pan/Państwo prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

.....................................................................
czytelny podpis wnioskodawcy/ wnioskodawców
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