
                                                                                                  ........................................... 
          /Miejscowość, dnia/ 
.........................................................                                            
/Inwestor robót,  adres/ * 

......................................................... 
/Numer telefon kontaktowego/ 

......................................................... 
 /NIP- dot. działalności gospodarczej/ 

 

                                                                     Powiatowy  Zarząd  Dróg 

                                                                 09-100  Płońsk, ul. Płocka  101 
 

W N I O S E K 
 

o   wydanie   zezwolenia   na   zajęcie   pasa   drogowego  drogi   powiatowej 

 

....................................................................................................................................................... 
       /numer  i nazwa   drogi/ 

w   miejscowości   .................................. 

 

w  celu  umieszczenia  urządzeń  infrastruktury  technicznej  niezwiązanych  z  potrzebami    

zarządzania  drogami  lub  potrzebami   ruchu  drogowego 

 

1. Cel  zajęcia     /określić  rodzaj  urządzenia/: 

 

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

 

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

 

2. Powierzchnia   rzutu   poziomego    urządzeń   infrastruktury   technicznej   niezwiązanych   

    z   potrzebami   zarządzania   drogami   lub   potrzebami   ruchu    drogowego     

 

   / podać  w m²/:    ....................................................................................................................... 

    Uwaga:  opłata   uiszczana   corocznie  na    podstawie   ustawy  z  dnia   21 marca   1985r.   

                   /tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 z późn. zm./  o  drogach  publicznych 

 

3. Okres    zajęcia    pasa    drogowego   w   celu    umieszczenia    urządzenia    w    pasie  

 

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

  

4. Wykonawcą  zakresu  rzeczowego  będzie: 

 

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

 

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

UWAGA: 

Inwestor zobowiązuje się do niezwłocznego  poinformowania zarządcy drogi tak o zmianie adresu, 

demontażu urządzenia, jak i przejściu prawa własności urządzenia na osobę trzecią lub firmę. 

 

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/-am się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu 

danych osobowych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Płońsku zamieszczoną na odwrocie 

niniejszego wniosku. 

 

 

             

 

                                                                                                  ………………………………… 
                                                                                                                 /podpis  inwestora/ 
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Załączniki: 
a/  plan  sytuacyjny w  skali 1:500  lub  1:1000   z   zaznaczoną   trasą   urządzeń   objętych   wnioskiem    

b/ kopia decyzji PZD w Płońsku   stanowiąca    zezwolenie    na    umieszczenie    urządzeń    infrastruktury 

    technicznej  niezwiązanej  z  potrzebami   zarządzania   drogami   lub   potrzebami   ruchu  drogowego 

 

 

*należy wskazać adres zamieszkania, rozumiany zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 

cywilny, jako miejscowości (kod pocztowy, nazwa miejscowości, ulica, nr domu, nr mieszkania), w której osoba 

ta przebywa z zamiarem stałego pobytu 

 

 
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w postepowaniu administracyjnym 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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), informuję, iż: 

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zarząd dróg w Płońsku 

reprezentowany przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku, 09-100 Płońsk,                      

ul. Płocka 101, nr tel. 23 662 20 44, e-mail: pzd2044@wp.pl 

 Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych e-mail: pzd2044@wp.pl, adres: ul. Płocka 101, 

09-100 Płońsk, tel. 23 662 20 44. 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w Powiatowym Zarządzie Dróg w Płońsku                          

w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego na podstawie przepisów ustawy                    

z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania Administracyjnego w zakresie 

wynikającym z przepisów ustawowych lub przepisów szczególnych. 

 Pani/Pana dane osobowe udostępniane będą przez Administratora jedynie podmiotom 

upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez czas określony                                            

w obowiązujących przepisach prawa, zgodnie z obowiązującymi przepisami archiwalnymi. 

 Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia (w przypadku braku sprzeczności z przepisami prawa), ograniczenia przetwarzania 

(jeżeli jest to uzasadnione), prawo wniesienia sprzeciwu (jeżeli istnieją ważne prawnie 

uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw                               

i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń). 

 Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/pana  dotyczących narusza 

przepis prawa. 

 Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan 

zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak 

możliwości załatwienia sprawy w Powiatowym Zarządzie Dróg w Płońsku w ramach 

prowadzonego postępowania administracyjnego. 

 Administrator może przetwarzać Pani/pana dane osobowe jeżeli: 

 przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze, 

 przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane 

dotyczą, lub innej osoby fizycznej, 

 przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie 

publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 

administratorowi. 

 

 Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

 Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego  

lub organizacji międzynarodowej, o ile przepis prawa tego wyraźnie nie wymaga. 
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