
               
                                                                                    
OP.425……..………………………. 

         (wypełnia ZDP. Poznań) 

  

 

Poznań, dnia ................................. 

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu 
ul. Zielona 8, 61-851 Poznań 

WYPEŁNI Ć DRUKOWANYMI LITERAMI 
Właściciel działki:      Pełnomocnik: 
 
............................................................   ............................................................   
    (nazwa firmy, imię, nazwisko)                   (imię, nazwisko) 

 

............................................................   ............................................................ 
               (adres) (adres) 

 

............................................................   ............................................................ 
     
Tel: ....................................................   Tel: .....................................................   
Decyzję proszę wysłać pocztą* / odbiór osobisty w ZDP Poznań* 

 
WNIOSEK 

Wnoszę o wydanie: 

 

- decyzji na lokalizację/przebudowę zjazdu indywidualnego (budownictwo mieszkaniowe) * 

- decyzji na lokalizacje/przebudowę zjazdu publicznego (cele gospodarcze lub o charakterze publicznym) * 

 

na działkę nr ewid. …….…….. w miejscowości …………………………, gmina ……………………………., 

z drogi powiatowej (podać nr drogi lub przebieg, jakie miejscowości droga łączy) 

…………...……………..…………….. 

Parametry techniczne zjazdu: 

- szerokość zjazdu na granicy pasa drogowego ………… m, 

- rodzaj i konstrukcja nawierzchni ……….………………………………………………………......................... 

Informuję, że:  
 
- planowany zjazd nie koliduje z nadziemnym uzbrojeniem technicznym lub drzewem znajdującymi się w 
pasie drogowym *  
 
- planowany zjazd koliduje z nadziemnym uzbrojeniem technicznym lub drzewem znajdującymi się w pasie 
drogowym * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Do niniejszego wniosku dołącza się: 
1. Dwie mapy zasadnicze w skali  1 : 500 lub 1 : 1000 z zaznaczeniem proponowanej lokalizacji zjazdu, 
2. Decyzję o warunkach zabudowy  lub wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie których określono 

sposób zagospodarowania działki, 
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 w wysokości 17 zł. 
Powołaną opłatę skarbową należy uiścić na konto:  
Miasto Poznań Wydział Finansowy; Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Nieopodatkowanych; ul. Libelta 16/20; 61-
706 Poznań; PKO BP S.A. 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763.  

4. Opłata skarbowa w wysokości 82 zł za wydanie decyzji (budownictwo mieszkaniowe jest zwolnione z opłaty). 
* właściwe podkreślić 
 

           
 
 

………………………………………………………. 
                  Czytelny podpis wnioskodawcy 
 
 

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 email: 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 
Rady Ministrów z 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2016 r., 
poz. 1264); dane w pozostałym zakresie przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, tj. wykonywania zadania 
realizowanego w interesie publicznym, którym jest egzekwowanie należności publicznoprawnych nałożonych na podstawie ustawy                
z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 470 oraz na podstawie zgody art. 6 ust. 1 lit a RODO  ( dane 
dobrowolne ), którą można wycofać kontaktując się z Administratorem danych. 
 
Oświadczam również, że poinformowano mnie o tym, iż podanie danych w celu prowadzenia sprawy przez ADO jest, obowiązkowe, 
jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa, pozostałe dane podane są dobrowolnie, oraz, że przysługuje mi prawo do:   
 

1. jeżeli podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit a RODO:  
o prawo dostępu do treści danych  
o prawo do sprostowania danych  
o prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)  
o prawo do ograniczenia przetwarzania danych  
o prawo do przenoszenia danych  

2. jeżeli podstawią prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO:  
o prawo dostępu do treści danych  
o prawo do sprostowania danych  
o prawo do ograniczenia przetwarzania danych  

2. jeżeli podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit e RODO:  
o prawo dostępu do treści danych  
o prawo do sprostowania danych  
o prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)  
o prawo do ograniczenia przetwarzania danych  
o prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych  
 

W przypadku dopatrzenia się naruszeń ze strony ADO, co do bezpieczeństwa przetwarzania tych danych, przysługuje mi również 
możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,  
 
Dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom, w celu realizacji zadania wskazanego w niniejszym wniosku oraz podmiotom 
przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów.  
 
Dane osobowe, po zrealizowaniu celu, któremu mają służyć, będą przetwarzane dla celów archiwalnych  
i przechowywane zgodnie z przepisami archiwalnymi, obowiązującymi u Administratora. 
 
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. 
 
 


