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

 

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

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

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

……………………………………….. 

         /dane wnioskodawcy-pieczątka/ 

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Grójcu 

              z/s w Odrzywołku 

                                                                            Odrzywołek 8A 

                                                                             05-622 Belsk Duży 
 

WNIOSEK 

proszę o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń 

infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub 

potrzebami ruchu drogowego   
 
 

1. Nazwa inwestora:…………………………………………………………………………….. 
 

    adres: ………………………………………………………………………………………… 
 

    ulica:………………………………………………………………………………………….. 
 

    kod pocztowy:………………………………………………………………………………... 
  
 

2. Cel zajęcia (określić rodzaj urządzenia)……………………………………........................... 
 

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

 

3. Lokalizacja:…………………………………………………………………………………... 
                                                                                                                   
    a/ nazwa drogi:……………………………………………………………………………….. 
 

    b/ odcinek:……………………………………………………………………………………. 
 
4.  Powierzchnia rzutu poziomego urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych 

z  potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. 

……………………………………………………  = ……………………………………… m² 



5.  Okres zajęcia pasa drogowego w celu umieszczenia urządzenia w pasie drogowym:  

   

     od dn…………………………… do dn………………….……  tj………………………… 

Okres końcowy zajęcia pasa drogowego uważa się dzień przywrócenia terenu do stanu  

poprzedniego i przekazanie go protokółem odbioru do Powiatowego Zarządu Dróg w  Grójcu. 

 

6.  Inwestor / wykonawca zakresu rzeczowego:……………………………………................... 
 

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

    a/ nazwa jednostki:…………………………………………………………………………… 
 

    b/ adres:………………………………………………………………………………………. 

 

    c/ telefon: ……………………………………………………………………………………. 

 

 

 

7.  Załączniki: 

     a/  plan sytuacyjny z zaznaczoną trasą urządzeń objętych wnioskiem, 
     b/  ksero decyzji stanowiącej zezwolenie na umieszczenie urządzeń infrastruktury      

     technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu    

     drogowego.   

 

 

 

UWAGA: opłata uiszczana corocznie do 15 stycznia każdego roku na podstawie ustawy z dnia 21 marca 

1985r (Dz.U Nr 71, poz.838 z póżn. zm.) o drogach publicznych. 

 

 

 

.………………………………….. 

                                                                                                                                Podpis wnioskodawcy 

 

 

 

 

 

 



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. wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia 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. 

 


