__________________dnia __________

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
( dane wnioskodawcy )

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA
ŚLĄSKIEGO
Adres do korespondencji:
Ul. Lechicka 24,
40-609 Katowice

W N I O S E K
o uzgodnienie lokalizacji reklamy w pasie drogowym

na terenie działki Nr ____________ położonej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej
Nr __________ ( ul. __________________ ) w miejscowości __________________
w celu umieszczenia reklamy jednostronnej/ dwustronnej o wymiarach ________[m],
o treści_____________________________________________________________
___________________________________________________________________.

________________________
(podpis wnioskodawcy)
Klauzula informacyjna
Informacje
podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą
Podstawa prawna: Art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
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. Urz. UE. L. Nr 119), zwanego
dalej RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, że:
1.
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach (ZDW w Katowicach)
z siedzibą przy ul. Lechickiej 24, 40-609 Katowice; tel.: +48 (32) 78 19 211; fax.: +48 (32) 78 19 200;
e-mail: sekretariat@zdw.katowice.pl.
2.
Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w ZDW w Katowicach – e-mail: iod@zdw.katowice.pl
3.
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO, celem ewidencjonowania,
prowadzenia i archiwizacji korespondencji.
4.
Dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa następującym
kategoriom odbiorców: organom władzy publicznej, a także podmiotom przetwarzającym dane, na podstawie umów
powierzenia.
5.
Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
6.
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat poczynając od dnia 1 stycznia roku następnego od daty
jej wytworzenia po utracie przez dokumentację praktycznego znaczenia dla potrzeb danego organu lub jednostki
organizacyjnej oraz dla celów kontrolnych.
7.
Panu/Pani przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo
do przenoszenia danych.
8.
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych
osobowych Pana/Pani dotyczących naruszałoby przepisy RODO.
9.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Podanie danych jest dobrowolne. Administrator informuje,
że konsekwencją podania niekompletnych danych będzie pozostawienie sprawy bez rozpoznania zgodnie z Kodeksem
postępowania administracyjnego.
10. Decyzje dotyczące Pana/Pani danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
w tym nie zastosujemy wobec nich profilowania.
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Załączniki*:
1. mapę orientacyjną z zaznaczonym obszarem objętym inwestycją,
2. aktualną mapę zasadniczą w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczoną lokalizacją wnioskowanej reklamy
oraz granicami działki, na której planowane jest jej posadowienie – 2 egz.,
3. oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wydanego zgodnie z art. 33 Kpa
(jeżeli w imieniu inwestora występuje pełnomocnik), wraz z oryginałem dowodu dokonania opłaty skarbowej w kwocie
17,00 zł wymaganej przepisami Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej za każde przedłożone
pełnomocnictwo. Opłatę skarbową należy uiścić w kasie UM Katowice, ul. Pocztowa 5 lub przelewem na rachunek bankowy
UM Katowice: Bank PKO BP S.A. 52 1020 2313 2672 0211 1111 1111,

3. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (nie starszy niż 3 m-ce)/wypis z Ewidencji Działalności
Gospodarczej ( jeżeli inwestor jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą ),
4. wzór graficzny reklamy (z zachowaniem treści i kolorystyki),
5. opis reklamy zawierający sposób jej posadowienia, wymiary w [m] oraz informację czy reklama będzie
wyposażona w oświetlenie wewnętrzne lub zewnętrzne,
6. wypis z rejestru gruntów dla działki, na której planowane jest posadowienie tablicy reklamowej - nie starszy
niż 3 m-ce,
7. wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy dla działki objętej wnioskiem,
8. ______________________________________________________________________________________**
* należy wykreślić dokumenty które nie są dołączone do wniosku
** w zależności od charakteru inwestycji Zarząd drogi może zażądać dodatkowych dokumentów

Druk stosowany od 25.05.2018r
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