Wniosek o uzgodnienie lokalizacji projektowanej infrastruktury
technicznej niezwiązanej z funkcjonowaniem drogi
...........................................
(miejscowość, data)

................................................
(oznaczenie wnioskodawcy)

................................................
(adres)

................................................
(tel)

URZĄD GMINY W OLEŚNICY
ul. 11-Listopada 24
56-400 Oleśnica
Wnoszę o udzielenie zezwolenia na lokalizacje w pasie drogowym projektowanej infrastruktury
technicznej niezwiązanej z funkcjonowaniem drogi, tj. ..............……………....................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………..................................................................................................................................................
………………………..................................................................................................................................................
w pasie drogi gminnej na działce nr ………………………………….. w obrębie ewidencyjnym ................................
Do niniejszego wniosku załączam:
1. Dwa egzemplarze aktualnej mapy zasadniczej do celów projektowych lub opiniodawczych dla terenu planowanej
inwestycji w obrębie pasa drogowego w skali 1:500 lub 1:1000 (posiadającą treść pozaramkową tzn. położenie
administracyjne oraz właściwe pieczęcie itd.) wraz z zakreśloną kolorem w sposób czytelny i jednoznaczny lokalizacją
projektowanego urządzenia. Na mapie należy podać wszystkie wymiary projektowanych urządzeń (studni, szaf itp.).
2. Aktualny wypis z rejestru gruntów.
3. Oryginał pełnomocnictwa lub poświadczony notarialnie za zgodność z oryginałem odpis pełnomocnictwa udzielonego
przez Inwestora jeżeli z wnioskiem występuje osoba reprezentująca interes strony postępowania wraz z oryginałem
potwierdzenia wniesienia zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w kwocie 17,0 zł ( na konto lub w kasie Urzędu
Gminy Oleśnica nr rachunku: 86 9584 0008 2001 0000 0954 0001).

Prawidłowość danych we wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego nr telefonu w celu szybszego kontaktu ze stroną w w/w sprawie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenie
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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr
119, str. 1 z późn. zm.).Jednocześnie informuję, że strona ma prawo cofnięcia w każdym czasie wyrażonej zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność
przetwarzania do momentu cofnięcia zgody.

.....................................................
podpis wnioskodawcy
*) niepotrzebne skreślić

Administratorem zamieszczonych w formularzu danych osobowych jest Urząd Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica. Dane
zbierane są wyłącznie w celu przeprowadzenia postępowania w w/w wniosku. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania. Podanie danych jest obowiązkowe w wynika z przepisów Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j . Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.). Więcej informacji nt ochrony danych osobowych znajduje się na stronie BIP
http://olesnica.nowoczesnagmina.pl/

