
.......................................................................                                 Mykanów, dnia ………………..................      
(wnioskodawca: imię i nazwisko lub nazwa podmiotu)                                                                                                 

 

...................................................................... 
(adres zamieszkania lub siedziby) 

 

..................................................................... 
(NIP/REGON) 

 

……………………………………. 
(nr telefonu) 

Prezydent Miasta Inowrocławia - WÓJT  

 

WÓJT GMINY MYKANÓW 

UL. SAMORZĄDOWA 1 

42-233 MYKANÓW 

 

WNIOSEK 

 

O WYDANIE ZEZWOLENIA NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO DROGI 

PUBLICZNEJ DO WYŁĄCZNEGO KORZYSTANIA PRZEZ OKREŚLONEGO 

UŻYTKOWNIKA (HANDEL SEZONOWY) 

 
Miejsce zajęcia: ....................................................................................................................................... 

(miejscowość, nazwa ulicy, nr ewid. działki, obręb) 

 

Wymiary terenu zajętego do wyłącznego korzystania: 

 

długość: .........................  szerokość:  ............................. powierzchnia ..................................... 

 

Termin zajęcia pasa drogowego: 

  

od dnia .............................................................. do dnia ............................................................. 

  

Cel zajęcia/rodzaj działalności: 

 - sprzedaż zniczy i kwiatów przy cmentarzu 

 
Załącznik: 

 szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1: 500, z zaznaczeniem granic 

 i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, 
 
 

            ....................................................... 
                                              (podpis wnioskodawcy) 
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. 34/328 80 19. 

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) 

 



 


