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WNIOSKODAWCA: Imię i Nazwisko / Nazwa Firmy, Adres 

       Urząd Miejski w Nysie 
       ul. Kolejowa 15 
       48-300 Nysa 

Wydział Gospodarki Komunalnej i 
Drogownictwa 

 
W N I O S E K 

 
o uzgodnienie i podanie warunków na lokalizację w pasie drogowym urządzeń 
infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami  
lub potrzebami ruchu drogowego. 
 
1. Rodzaj obiektu infrastruktury technicznej: 

a) przyłącz *): 
- wody, 
- kanalizacji sanitarnej 
- kanalizacji deszczowej 
- gazu 
- elektroenergetyczny 
- teletechniczny 
- inny (podać jaki) ........................................................................................................ 

 

b) sieć (podać jaka) ............................................................................................................... 
 

c) inny obiekt niż w/w (podać jaki) ...................................................................................... 
 

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

2. Charakter budynku, do którego projektowany jest przyłącz, sieć:  
 

- mieszkalny; usługowy; mieszkalno – usługowy; przemysłowy *) 
 

- inny (podać jaki)......................................................................................................... 
 

3. Nazwa ulicy i numer działki drogowej, na której projektowana jest lokalizacja obiektu 
 

infrastruktury technicznej....................................................................................................... 
 

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

*) – niepotrzebne skreślić 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (RODO), informujemy: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Nysa z siedzibą  
w Nysie, ul. Kolejowa 15, kod pocztowy 48-300, adres e-mail: nysa@www.nysa.pl, telefon: 77 4080500, 
reprezentowana przez Burmistrza Nysy;  
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2. Sposoby kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Gminie Nysa, to adres korespondencyjny: ul. 
Kolejowa 15, 48-300 Nysa, adres e-mail: iod@www.nysa.pl; 
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) 
unijnego rozporządzenia RODO w celu uzgodnienia i podania warunków na lokalizację w pasie drogowym 
urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 
drogowego; 
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji; 
5. Przysługuje Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, 
ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; 
6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO; 
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym; 
8. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych 
osobowych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa, umów 
powierzenia lub stosownych upoważnień; 
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 
............................................ 
 (podpis Wnioskodawcy) 

 
 

4. Załączniki: 
- mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500 – 2 szt. 
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