
                                                                                                                                                            

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

...............................................................                                                          
Miejscowość, data  

……………………………………………. 

…………………………………………….                   Wójt Gminy Raczki 
             ( Wnioskodawca, adres, telefon )    

                                  Plac Kościuszki 14 
                                                                  16-420 Raczki                  
         

W N I O S E K 

dotyczy wydania zgody na lokalizację obiektów budowlanych, umieszczenia urządzeń 

itp. niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 

 

Proszę o wydanie zgody na lokalizację następujących obiektów budowlanych, urządzeń 

itp. niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego: 

 

1. sieć / przyłącze*  wodociągowe    – o długości ................................................ 
 

2. sieć / przyłącze*  kanalizacji sanitarnej   – o długości ................................................ 
 

3. sieć / przyłącze*  kanalizacji deszczowej   – o długości ................................................ 
 

4. sieć / przyłącze*  energetyczne    – o długości ................................................ 
 

5. sieć / przyłącze*  telekomunikacyjne  – o długości ................................................ 
 

6. inne ............................................................ – długość/wymiar*..................................... 
 

w pasie drogowym drogi gminnej ........................................................................... na 

działce/działkach* ozn. nr ewid. ..........................................................................………... 

położonej w obrębie ewidencyjnym ............................................ . 

 
__________________ 

                                                                                                                                       
 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

Do niniejszego wniosku załączamy : 

1. Kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości. 

2. Kopię mapy w skali 1:………… dla danego terenu zawierającą informację o sposobie 

zagospodarowania działek sąsiednich, naniesionym projektowanym urządzeniem i granicami 

działek. 

3. Opłatę skarbową w przypadku złożenia pełnomocnictwa – 17,00 zł.  

 

 

 

 
                                                                                 

.................................................................. 
                                                                                                                                                 (czytelny podpis, pieczątka  imienna Wnioskodawcy

 
                                                                                                                      lub osoby upoważnionej) 

 

 

 

 

 

 



 

Informacja Administratora – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust 1 i 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, RODO)*  

Informuję, że: 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Raczki (Urząd Gminy Raczki, Plac Kościuszki 

14, 16-420 Raczki, tel. +48 (87) 5685925, e-mail: ug@raczki.pl 

Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych - Mariusz Zalewski, z 

którym możecie Państwo kontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: iod@raczki.pl 

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych przez Urząd Gminy Raczki jest realizacja zadania 

polegającego na wydania zgody na lokalizację obiektów  budowlanych, umieszczenia urządzeń itp. 

niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Przetwarzanie Państwa 

danych wymaga wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych (Art. 

6 ust. 1 lit. a RODO) i jest niezbędne do realizacji w/w celu. Administrator gwarantuje, że Państwa dane są 

przetwarzane w minimalnym zakresie umożliwiającym realizację ściśle określonego celu. 

Państwa dane osobowe, w ściśle określonych sytuacjach, na podstawie przepisów prawa lub podpisanych umów 

powierzenia do przetwarzania i z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa, mogą zostać ujawniane 

osobom upoważnionym przez Administratora, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, 

podmiotom prowadzącym działalność bankową, operatorowi pocztowemu lub kurierowi oraz podmiotom 

realizującym archiwizację, obsługę informatyczną i teleinformatyczną. Ponadto w zakresie stanowiącym 

informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP 

Urzędu. 

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały 

zebrane. Kryteria ustalenia tego okresu wynikają głownie z przepisów prawa dotyczących archiwizacji, 

przepisów merytorycznych lub Kodeksu postępowania administracyjnego. 

Przysługuje Państwu, prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do 

cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.. 

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani 

profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO. 

Szczegółowe informacje dotyczące: podstaw prawnych i celu przetwarzania Państwa danych osobowych, 

odbiorcach danych, okresu ich przechowywania, przysługujących Państwu praw, ewentualnym obowiązku lub 

dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, będziecie Państwo 

informowani przez komórkę merytoryczną Urzędu Gminy Raczki. 

Zapoznałem się z Informacją Administratora i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych 

 

         ………………………. 

                                                                                       (data i podpis) 

 

* - dotyczy osób fizycznych 

mailto:ug@raczki.pl
mailto:iod@raczki.pl

