
………………………………………………………………………………… 

(nr sprawy) 

 

…………………………………………………………………………………     

(Imię i nazwisko, nazwa firmy) 

 

………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………… 

(adres ) 

 

………………………………………………………………………………… 

(nr telefonu do kontaktu) 

 ………………………………………………………………………r. 

(miejscowość, data) 

  Zarząd Dróg Powiatowych 

w Poznaniu 

ul. Zielona 8 

61-851 Poznań 

 

 

WNIOSEK 

o zatwierdzenie  projektu tymczasowej organizacji ruchu na drogach publicznych  

powiatowych i gminnych 

 

W związku z art. 10 ust. 5 ustawy z 20.06.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2017 r. poz. 128 

ze zm.) oraz §4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 23.09.2003 r. w 

sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad 

tym zarządzaniem (Dz.U. 2003 r. nr 177, poz. 1729 ze zm.), wnoszę o zatwierdzenie projektu 

tymczasowej organizacji ruchu obejmującego następujące drogi publiczne: 

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

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

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

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

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

Termin wprowadzenia organizacji ruchu: .............................................................r. 

Termin przywrócenia poprzedniej stałej organizacji ruchu: .............................................................r. 

 

Do wniosku załączam (zaznaczyć właściwe): 

� 1.Projekt tymczasowej organizacji ruchu – 2 egz. 

� 2.Opinia Komendanta Miejskiego Policji – w przypadku projektu obejmującego drogę powiatową 

� 3.Opinia zarządu drogi gminnej – jeżeli nie jest on jednostką składającą projekt 

 

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

(podpis) 



Zgodnie z art. 13 ust.1 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) zwane dalej RODO, oświadczam,                           

że zostałem poinformowany, iż Administratorem moich danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu 

(Administrator) z siedzibą w Poznaniu (61-851) przy ul. Zielonej 8. 

 

Z Administratorem można się skontaktować telefonicznie pod numerem 61 859 34 30, poprzez adres e-mail: 

kancelaria@zdp.powiat.poznan.pl, pod numerem fax: 61 859 34 29, lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 

 

 Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: iod@zdp.poznan.pl. 

Dane osobowe w podstawowym zakresie będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO                 

w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, realizacja przedmiotowego wniosku, w oparciu                  

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania 

ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2017 r., poz. 784), a jego dane w pozostałym 

zakresie przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, tj. wykonywania zadania realizowanego w interesie 

publicznym, na podstawie ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 470.) 

 

Dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom, w celu realizacji zadania wskazanego w niniejszym wniosku. 

 

Oświadczam również, że poinformowano mnie o tym, iż podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jestem 

zobowiązany do ich podania; w przypadku niepodania danych osobowych niemożliwe będzie załatwienie  wniosku, oraz,                

że przysługuje mi prawo do: 

- dostępu do treści danych ( art. 15 RODO), 

- sprostowania danych ( art. 16 RODO), 

- ograniczenia przetwarzania danych ( art. 18 RODO), 

- przenoszenia danych (art. 20 RODO), 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres:  

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, chyba, że takie działanie                        

jest dozwolone przepisami prawa, które przewiduje właściwe środki ochrony Pani/Pana praw, wolności i prawnie 

uzasadnionych interesów. 

 

Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy) czy organizacji 

międzynarodowych, chyba że będzie to wynikało z umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. 

 

Dane osobowe, po zrealizowaniu celu, któremu mają służyć, będą przetwarzane dla celów archiwalnych  

i przechowywane zgodnie z przepisami archiwalnymi, obowiązującymi u Administratora. 

 


