Toruń, ……………………..

……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….
(imię, nazwisko, PESEL lub nazwa i NIP, adres)

..…………………………………………………...

Miejski Zarząd Dróg w Toruniu
ul. Grudziądzka 159

(e-mail lub numer tel.)

87-100 Toruń

WNIOSEK
O WYDANIE ZEZWOLENIA NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO
POD REKLAMĘ
Wnoszę o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego ulicy………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
(nazwa ulicy, lokalizacja, nr działki, obręb)

pod reklamę…………..………………………………………………….
(dokładne określenie typu reklamy, np. szyld, totem, plafon, billboard, potykacz, itp.)

1. Powierzchnia reklamy (w m2): ……………………………….
2. Planowany okres zajęcia pasa drogowego:
- od dnia ……………………… do dnia ……………………
Do niniejszego wniosku załącza się:
1)

szczegółowy i aktualny plan sytuacyjny w skali 1:1.000 lub 1:500, z zaznaczeniem
lokalizacji umieszczenia reklamy i podaniem jej wymiarów;

2)

zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch
drogowy lub ogranicza widoczność na drodze, albo powoduje wprowadzenie zmian
w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych, albo informację o sposobie
zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu;

3)

pełnomocnictwo lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (w przypadku
wystąpienia w imieniu wnioskodawcy pełnomocnika) oraz oryginał dowodu zapłaty
opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa;

4)

w przypadku obszarów zabytkowych zgodę właściwej służby konserwatorskiej.
……………………………………………
(podpis wnioskodawcy)

Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłaty zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 ze zm. ) Uchwała Rady Miasta Torunia nr 496/20 z dnia
22 października 2020 r.
W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ
administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania ww. obowiązku doręczenie pisma
pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 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, niniejszym wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w poniższym formularzu niniejszego wniosku przez
administratora danych osobowych - Miejski Zarząd Dróg w Toruniu.
Podaję dane osobowe dobrowolnie i świadomie w celu jednoznacznej identyfikacji
strony postępowania
Oświadczam, iż udostępnione Administratorowi dane są zgodne z prawdą
Toruń, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . r.

...............................
(podpis wnioskodawcy
- osoby, której dane dotyczą)

* niepotrzebne skreślić

Informacje i oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody ma zastosowanie do osób fizycznych.
W związku z realizacją wymogów 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 (Dz. Urz. UE L Nr 119,
str. 1), zwanego „RODO”, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz
o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Miejski Zarząd Dróg w Toruniu
NIP: 956-20-00-576, REGON: 870287083
ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń, reprezentowany przez:
Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu
2) MZD w Toruniu działa przez przedstawicieli administratora danych osobowych, zgodnie ze strukturą
organizacyjną.
3) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych proszę kontaktować się z inspektorem ochrony
danych – iod@mzd.torun.pl.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
- wydania decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego,
- dochodzenia roszczeń wynikających z prawnie uzasadnionego celu Administratora danych osobowych.
4) Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być udostępnione wyłącznie do podmiotów uprawnionych
na podstawie przepisów prawa, porozumienia o współadministrowaniu lub umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych.
5) Podawane przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.
6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich sprostowania, usunięcia, a także
do ograniczenia przetwarzania, jak również do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub przenoszenia
tych danych.
7) Posiada Pani/Pan prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8) Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli taka zgoda była
konieczna do rozpoczęcia czynności przetwarzania, jednakże Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte
z uwzględnieniem upływu okresu, o którym mowa w pkt 5 niniejszej informacji.

9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne – w przypadku ich niepodania zobowiązanie MZD w Toruniu
wobec Pani/Pana nie zostanie zrealizowane.
10) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
11) MZD w Toruniu nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej.
Niniejszym składam wniosek i potwierdzam zapoznanie się z powyższą informacją:

Toruń, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . r.

...............................
(podpis wnioskodawcy
- osoby, której dane dotyczą)

