
                                                                                   
                                                                                                   Mykanów, ……………………………………………….. 

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

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

…………………………….........……………................ 
    Wnioskodawca 

 

tel. kontaktowy:    .............................................. 
 
 

               WÓJT GMINY MYKANÓW 
               UL. SAMORZĄDOWA 1 
               42-233 MYKANÓW 

 
 
 

WNIOSEK 
 
 

o zmianę decyzji w zakresie płatnika opłat za umieszczenie urządzenia zlokalizowanego  
w pasie drogowym 

 
 
 
           W związku z wydaną przez Wójta Gminy Mykanów decyzją nr ...……………………………….….          

z dnia …………………… zezwalającą na umieszczenie …………………………………………………………..…...                

w pasie drogowym drogi  nr ………………….. w miejscowości ……………………………………………….……. 

działka o nr ewid. …………………………….. gmina …………………………………………………….. proszę         

o przeniesienie opłat związanych z umieszczeniem w/w urządzenia na:  

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

zgodnie z zawartą umową/ porozumieniem*  nr …………………………….  z dnia …………………….…….. 

Jednocześnie oświadczam, że za rok bieżący dokonano/nie dokonano* opłat za umieszczenie. 
 
 
Do wniosku należy dołączyć: 

1. kserokopię decyzji zezwalającej na umieszczenie urządzenia obcego 
2. kserokopię umowy/porozumienia* przekazania urządzenia obcego 

 
 
 

Uwagi : (właściwe zaznaczyć) 

 Proszę o przesłanie decyzji pocztą na w/w adres   

 Decyzję odbiorę osobiście w siedzibie UG w Mykanowie   

 *  - niewłaściwe skreślić                                                                                                         

 
                                                                                                                 …………………………………............ 
                                                                                                                                         /pieczęć, podpis wnioskodawcy/ 
 
 



 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego 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 – dalej w skrócie zwane RODO,  informujemy, iż: 

 

1.Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Mykanów z siedzibą przy ul. Samorządowej  1 w Mykanowie  tel. 34/3288019 

2.Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem: m.krzysinski@mykanow.pl 

3.Dane osobowe przetwarzane są na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO, celem rozpatrzenia wniosku.  

4. Odbiorcy danych osobowych: upoważnieni pracownicy do przetwarzania danych osobowych, uprawnione organy lub urzędy państwowe na 
podstawie obowiązujących przepisów prawa. Odbiorcami będę również podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie zawartej umowy 
powierzenia z Administratorem.  
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w aktualnych przepisach archiwalnych Urzędu Gminy w Mykanowie i instrukcji 
kancelaryjnej.  
6.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia 
sprzeciwu 
7.Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 
narusza przepisy RODO.  
8. 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.  
 

 
 
 
        ……………………………………………….. 
                      (data i podpis) 


