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…………………………………………. 

 

…………………………………………. 

 

…………………………………………. 

(nazwa wnioskodawcy, adres,  

telefon, e-mail
1
) 

 …………………………… 
(miejscowość, data) 

                             

            

           Zarząd Dróg i Zieleni w Pile 

            ul. gen. Władysława Andersa 10 

                64-920 Piła 
 

 

WNIOSEK 
o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego  

w celu prowadzenia robót  

 

.................................................................................................................................................... 
(nazwa ulicy) 

1. Rodzaj robót: 

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

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

 

................................................................................................................................................................... 
(dokładne określenie planowanych robót) 

2. Wymiary, powierzchnia oraz rodzaj zajętych elementów pasa drogowego na czas 

wykonywania robót: 
jezdnia –  dł. .........................  szer. .......................  pow. ........................  

 rodzaj nawierzchni   ......................................................... 

inne elementy –  dł. ........................  szer. ......................  pow. .........................  

 rodzaj nawierzchni  ......................................................... 

             

3. Wykonawcą robót będzie:  

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

 

.............................................................................................................................................................. 
         (imię i nazwisko kier. z ramienia Wykonawcy) 

4.   Kierownikiem robót będzie: 

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

         (imię i nazwisko, tel. służbowy) 

 

5.   Inspektorem nadzoru będzie: ................................................................................................. 
(imię i nazwisko) 

 

......................................................                             ................................................................... 
(instytucja, nr tel. służbowego)                                   (podpis, pieczątka) 

 

                                      
1
 Podanie numeru telefonu i/lub adresu email wnioskodawcy może uprościć realizację zadań związanych z obsługą wniosku 

poprzez sprawniejszą wymianę informacji pomiędzy stronami, przy czym podanie tych danych nie jest obowiązkowe i nie 
wpłynie na prowadzone postępowanie.   
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6.  Okres zajęcia pasa drogowego planuje się: 

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

 

 

Za okres końcowy zajęcia uważa się dzień przywrócenia terenu do stanu pierwotnego 

 i przekazania go protokółem odbioru do tutejszego Zarządu Dróg i Zieleni w Pile. 

Załączniki: 

1. Plan sytuacyjny z domiarami i zakreślonym kolorem czerwonym obrysem zajętej 

powierzchni pasa drogowego w skali 1:500. 

2. Szczegółowy harmonogram robót. 

3. Projekt organizacji ruchu zatwierdzony przez Starostę Powiatowego w Pile. 

4. Uzgodnienia dokumentacji - do wglądu. 

5. Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót do organu budowlanego - do wglądu. 

Wykonawca (Inwestor) stwierdza, że posiada pełny asortyment materiałów oraz odpowiedni 

sprzęt i moc przerobową, a także rozeznane uzbrojenia terenu do prowadzenia bez przerwy 

powyższych robót.  

 

Prawidłowość danych na wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem. 
 

....................................................................... 
(podpis i pieczątka) 

 

Potwierdza się przyjęcie robót zleconych naprawy nawierzchni i innych w terminie jak wyżej 

  

...................................................................................................................................................... 
(nazwa przedsiębiorstwa) 

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

 

....................................................................................................................................................... 
(określenie robót) 

 

                                          .............................................................................. 
(podpis kierownika odpowiedzialnego za roboty naprawcze) 

Potwierdza się przyjęcie wykonania oznakowania jak w projekcie w terminie określonym 

przez wykonawcę robót. 
 

 

UWAGA!  

 Teren zajęty obejmuje cały plac budowy tj. miejsce wykopu, odkładu urobku, 

składowania materiałów, powierzchnię zajętą przez sprzęt, barakowozy, jak również drogi 

objazdowe i dojazdowe (za wyjątkiem objazdu po istniejącej sieci dróg). 

 Terminem płatności jest dzień wpływu środków finansowych na rachunek bankowy 

Urzędu. 
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KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU 

DANYCH OSOBOWYCH 
 

W związku z realizacją wymogów 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych; RODO), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa 

danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych. 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd Dróg i Zieleni w Pile, NIP: 764-22-11-

127, z siedzibą przy ul. gen. Władysława Andersa 10, 64-920 Piła (dalej ZDiZ), reprezentowany 

przez Dyrektora. 

2. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Robert Erdmann. Można się z nim kontaktować poprzez 

adres e-mail: iod@zdiz.pila.pl Do IOD w ZDiZ należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące 

przetwarzania Państwa danych przez ZDiZ, w tym sprawy dotyczące realizacji praw w zakresie 

dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania czy sprzeciwu 

na ich przetwarzanie. 

3. ZDiZ przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa w tym 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. W przypadku podania nr telefonu i/lub adresu e-mail ZDiZ 

przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody art. 6 ust. 1 lit. a RODO  

z zaznaczeniem, iż zgoda na przetwarzanie tych danych może być w dowolnym momencie 

wycofana. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało 

miejsce do momentu wycofania zgody. 

4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych z obsługą wniosku 

o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót. 

5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą strony i uczestnicy postępowań lub organy 

właściwe do załatwienia wniosku na mocy przepisów prawa, którym ZDiZ Państwa dane 

przekazał. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty 

uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, z którymi ZDiZ zawarł umowę na świadczenie 

usług serwisowych dla użytkowanych w ZDiZ systemów informatycznych. 

6. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której zostały 

one zebrane a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 

lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.) – 

przez czas określony w tych przepisach. 

7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące 

uprawnienia: 

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także 

prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania 

się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy 

publicznej; 

3) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

8. Państwa dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

9. ZDiZ nie przekazuje Państwa danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. 

 

  

 

………………………………….. 

Podpis i pieczątka wnioskodawcy 

 

mailto:iod@zdiz.pila.pl

