Gdynia, dnia ..........................................
.................................................................
imię, nazwisko inwestora lub występującego w jego
imieniu wnioskodawcy, adres, telefon, fax,
(ew. pieczątka firmowa instytucji)

ZARZĄD DRÓG I ZIELENI
Jednostka Budżetowa Gminy Miasta Gdyni
ul. 10 Lutego 24
81-364 GDYNIA

WNIOSEK O WARUNKI TECHNICZNE
Proszę o wydanie technicznych warunków budowy miejskiej sieci kanalizacji deszczowej / miejskiej
sieci oświetlenia* w ramach inwestycji:
..............................................................................................................................................................
(nazwa projektowanej inwestycji)

...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
(n-ry ewidencyjne działki (ek) na której projektowana jest inwestycja)

...............................................................................................................................................................
(adres projektowanej inwestycji)

................................................................................................................................................................
(inwestor – nazwa i adres)

................................................................................................................................................................
Do wniosku załączam:
 decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia ..............................., wypis i wyrys
z MPZP*;
 kopię mapy do celów informacyjnych z uzbrojeniem podziemnym z naniesioną lokalizacją inwestycji;
 w przypadku ustanowienia pełnomocnika - pełnomocnictwo udzielone przez inwestora
do reprezentowania go przez osobę trzecią w sprawach związanych z uzyskaniem warunków wraz
z opłatą skarbową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Warunki techniczne proszę przesłać faxem, pocztą pod ww. adres, odbiorę osobiście w siedzibie Zarządu.*
..............................................................................
(podpis wnioskodawcy lub podpis i pieczątka firmowa)

*niepotrzebne skreślić

Informacja przedstawiana zgodnie z art. 13 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 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) [RODO]:
1)
administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Zarząd Dróg i Zieleni,
81-384 Gdynia, ul. 10 lutego 24, tel. 58 761 20 00,
email: sekretariat@zdiz.gdynia.pl;
2)
kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) – email: iod@zdiz.gdynia.pl;
3)
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku oraz w celu późniejszej archiwizacji na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c), e) RODO, Ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, Kodeksu postępowania administracyjnego oraz instrukcji kancelaryjnej (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów
z dnia 18 stycznia 2011 r.);
4)
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5)
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu ostatecznego zakończenia prowadzonego postępowania, a następnie przez przewidziany przepisami prawa
okres archiwizacji tego rodzaju dokumentacji;
6)
posiada Pani/Pan prawo żądania od ADO dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec
ich przetwarzania;
7)
ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2 dotyczącej przetwarzania przekazanych danych
osobowych niezgodnie z RODO;
8)
podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może skutkować niemożliwością rozpatrzenia sprawy.

