
Urząd Miejski w Augustowie 

adres: Młyńska 35, 16-300 Augustów 

tel. (087) 6434210, 6434220, fax: 6434211 

Wydział Inwestycji 

 

                               ………………,  dnia……………… 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

PESEL:……………………………. 

Tel………………………………… 
          (wnioskodawca) 

                    Burmistrz Miasta Augustowa 
 

W N I O S E K 
o wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej. 

Wnoszę o wydanie decyzji administracyjnej: 

- na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej..........……………………………………………………  

…………………………………………………………w celu: 

a/ umieszczenia w pasie drogowym obiektu handlowego i usługowego *: 

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

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

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

o powierzchni zajętego pasa ……………m2, w terminie od …………….. do ………………............ 

razem dni ………….. . 

 

b/ umieszczenia w pasie drogowym reklamy, w obszarze zabudowanym*, poza obszarem 

zabudowanym *: 

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

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

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

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

o powierzchni reklamy …………….m2, w terminie od ………………. do ………………................ 

razem dni ………….. . 

 Upoważnionym do podejmowania w przedmiotowej sprawie zobowiązań w stosunku do 

zarządu drogi i osób trzecich  jest: …………………………………………………………................ 

…………………………………………………………………………………………………............ 
 Do niniejszego wniosku załączam: 

1/ kserokopię mapy zasadniczej z zaznaczoną wnioskowaną lokalizacją punktu handlowego i usługowego *, 

reklamy *. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

Informujemy, że: 

1. Administratorem   Pani/Pana   danych   osobowych   jest  Burmistrz  Miasta  Augustowa  

z siedzibą w Urzędzie przy ul. Młyńska 35, w Augustowie 16-300, tel.: 87 643 42 10, adres e-mail: 

urzad.miejski@urzad.augustow.pl zwany dalej Administratorem. 

2. Inspektor Danych Osobowych , tel. 511 181 730, e-mail iod@urzad.augustow.pl.  
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: 

a)    wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie;  

b)    realizacji umów zawartych z kontrahentami; 

mailto:urzad.miejski@urzad.augustow.pl
mailto:iod@urzad.augustow.pl


c)    w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie 

wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. 

4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. 

5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu 

następujące uprawnienia:  
a)     prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

b)     prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych; 

c)     prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w 

przypadku gdy: 

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, 

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, 

- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest 

podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych; 

- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 

- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów 

prawa; 

d)     prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: 

- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 

- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się 

usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, 

- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, 

potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, 

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy 

prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 

e)     prawo do przenoszenia danych; 

f)     prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.  
6. Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody klienta, mają oni prawo do cofnięcia 

zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnej chwili. 

7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom 

trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. 

8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji, w tym nie będą podlegały profilowaniu. 

9. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego 

lub organizacji międzynarodowej. 

10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający: z kategorii archiwalnej 

dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków 

międzygminnych; umowy; umowy o dofinansowanie na okres trwałości projektu.  
 

                                                                                                         

                                                                                                         ............................…………… 
      (podpis wnioskodawcy) 

Odbiór Decyzji:  osobiście  

                       pocztą 

 

 

 

 
* niepotrzebne skreślić. 

        Stosownie do art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. Z późniejszymi zmianami, informuję, że 

Urząd Miejski w Augustowie mieszczący się przy ul. Młyńska 35 przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu wydania zezwolenia 

na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej. Zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985r. O drogach publicznych (Dz.U. z 2021, poz. 

1376) ma Pani/Pan obowiązek podać dane osobowe. Jednocześnie informuję, Pani/Pan ma prawo dostępu do swoich danych na 

zasadach określonych w rozdziale 4 ustawy o ochronie danych osobowych. 


