
 
 

…………………………………………     …………………………………… 
(NAZWA PODMIOTU IMIĘ I NAZWISKO)        (miejscowość i data) 

……………………………………….... 
(ulica) 
…………………………………………. 
(numer kodu)  (miejscowość) 
…………………………………………. 
(imię i nazwisko pełnomocnika) 

…………………………………………. 
(nr telefonu) 

 
Powiatowy Zarząd Dróg  
w Pszczynie 
ul. Sygietyńskiego 20 
43-200 Pszczyna 

 
 
 

W N I O S E K 
o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego ul. Katowickiej w Pszczynie  

tymczasowym stanowiskiem handlowym o wymiarach 5mx2m                                      
i powierzchni 10m2 

 
Zwracam się z prośbą o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 4125S,                           

tj. ul. Katowicka w miejscowości Pszczyna, tymczasowym stanowiskiem handlowym o wymiarach 5m x 2m                      

i powierzchni 10m2 na cele handlu …………………………………………… w okresie                                                      

od 01.11.2020r. do 01.11.2020r. w sektorze B na stanowisku handlowym nr …………………..* zgodnie                    

z formularzem stanowiącym załącznik do ogłoszenia 

 
Pouczenie: 

1. Złożony do rozpatrzenia wniosek o zezwolenie na handel z pustymi miejscami do wypełnienia 
lub podaniem nie pełnych – wymaganych wnioskiem – danych informacji, spowoduje,                      
że wniosek będzie pozostawiony bez rozpatrzenia, do czasu uzupełnienia braków. 

2. W przypadku składania ww. wniosku przez Pełnomocnika, do wniosku należy dołączyć: 
pełnomocnictwo lub jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem. 

 
 
 
 
         …………………………………… 
          podpis wnioskodawcy 

 
Do wniosku  załączam następujące  załączniki: 
1. Dokument będący potwierdzeniem wpisu do rejestru podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, np. CEIDG 

lub KRS. 
2. Druk aktualizacji danych inwestora (wzór C – osoba fizyczna lub wzór D – osoba prawna) 
3. Pełnomocnictwo wydane zgodnie z art. 33 Kpa (jeżeli w imieniu inwestora występuje pełnomocnik) wraz z dowodem 

wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17zł przelewem na rachunek bankowy UM w Pszczynie: ING Bank Śląski                   
50 1050 1070 1000 0001 0136 6540, zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej**.  

 
 

* należy podać w oparciu o plan sytuacyjny będący załącznikiem do ogłoszenia. 
**niepotrzebne skreślić. 

  
Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., informuję, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie, ul Sygietyńskiego 20, 43-200 Pszczyna 
2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iodpzd@powiat.pszczyna.pl, 
3) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji złożonego wniosku, 
4) dane będą przekazywane tylko podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, 
5) okres przechowywania Pani/ Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa tj. z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 

stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 
działania archiwów zakładowych oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym 

6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, 



 
 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,  
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji przedmiotowego wniosku,  

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 


