
 

Odrzywołek, dnia .............................................. 

 

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

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

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

……………………………………….. 
         /dane wnioskodawcy-pieczątka/ 

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Grójcu 

              z/s w Odrzywołku 

                                                                            Odrzywołek 8A 

                                                                             05-622 Belsk Duży 

 

 

WNIOSEK 

  O WYDANIE ZEZWOLENIA NA LOKALIZACJĘ  W PASIE DROGOWYM      

URZĄDZEŃ  INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NIEZWIĄZANYCH  

Z POTRZEBAMI ZARZĄDZANIA DROGAMI LUB POTRZEBAMI RUCHU 

DROGOWEGO 

Wnoszę o wydanie zezwolenia na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej 

niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (określić 

rodzaj inwestycji, opis obiektu/ urządzenia) - …………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 

w pasie drogowym drogi powiatowej nr……………. w miejscowości………………………, 

gmina ……………………., nr działki ewidencyjnej i obręb……………………….....……….. 

– wymiary (długość, szerokość, średnica zewnętrzna), powierzchnia oraz rodzaj elementów 

pasa drogowego, które zostaną zajęte przez obiekt budowlany / urządzenie - …………………. 

………………………………………………………………...………………………………… 

- sposób i miejsce umieszczenia w pasie drogowym - ………………………………. 

.…………………………………………………………………………………………………*

– planowany okres zajęcia pasa drogowego - ………………………………………………….. 

– uzasadnienie wniosku: ………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

– Inwestor: ……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………... 
                                              (imię i nazwisko lub nazwa podmiotu oraz adres) 

 

Do niniejszego wniosku załącza się: 

1) szczegółowy i aktualny plan sytuacyjny w skali 1:1.000 lub 1:500, z proponowaną 

lokalizacją urządzenia - 3 egzemplarze; 

2)  projekt techniczny: szczegóły przejścia urządzenia w pasie drogowym (jeśli występuje); 



3)  pełnomocnictwo lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (w przypadku 

wystąpienia w imieniu wnioskodawcy pełnomocnika) oraz oryginał dowodu zapłaty 

opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.  

4)  opis dotyczący określenia technologii prowadzenia robót budowlanych związanych  

z lokalizacją w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych  

z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego; 

5) …………………………………………………………………………………………** 

 

                                                                                      …………………………………… 

(podpis wnioskodawcy)          

 

 

*     (przecisk / przewiert, wykop otwarty) 

**   zależnie od charakteru zamierzonej inwestycji, zarządca drogi może żądać dodatkowych dokumentów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klauzula informacyjna 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 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 (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 

 

1) Administratorem Państwa danych jest Powiatowy Zarząd Dróg w Grójcu z siedzibą w 

Odrzywołku, Odrzywołek 8a, 05-622 Belsk Duży, adres e-mail: sekretariat@pzdgrojec.pl 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo 

kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych 

za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie pod adres 

Administratora. 

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem wydania 

decyzji dot. lokalizację  w pasie drogowym      urządzeń  infrastruktury technicznej 

niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, tj. gdyż jest 

to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 

ust. 1 lit. c RODO) w zw. z Ustawą z dnia ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych (Dz.U. z 2020 r, poz. 470 z późn. zm.) W przypadku dobrowolnego 

udostępniania przez Państwa danych osobowych innych niż wynikające z obowiązku 

prawnego, podstawę legalizującą ich przetwarzanie stanowi wyrażona zgoda  

na przetwarzanie swoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Udostępnione 

dobrowolnie dane będą przetwarzane w celu kontaktu 

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu 

z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,  

w tym przepisów archiwalnych tj. 5 lat. Natomiast z przypadku danych podanych 

dobrowolnie – co do zasady do czasu wycofania przez Państwa zgody 

na ich przetwarzanie. 

5) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą 

podlegać profilowaniu. 

6) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy 

(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu 

następujące prawa: 

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

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody  

(art. 6 ust. 1 lit. a RODO) - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem; 

e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 

danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych (RODO); 



8) Podanie przez Państwa danych osobowych w związku z ciążącym na Administratorze 

obowiązkiem prawnym jest obowiązkowe, a ich nieprzekazanie skutkować będzie 

brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. Nieprzekazanie danych 

udostępnianych dobrowolnie pozostaje bez wpływu na rozpoznanie sprawy.  

9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom 

uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

 

 

  


