
OP.424……………………………...…. 
            (wypełnia ZDP. Poznań) 

 
 
 
 

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

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

 
 
 
WYPEŁNI Ć DRUKOWANYMI LITERAMI 
Wnioskodawca (strona umowy):      Pełnomocnik: 
 
............................................................   ............................................................   
    (nazwa firmy, imię, nazwisko)                   (imię, nazwisko) 

 

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

 

............................................................   ............................................................ 
     
Tel: ....................................................   Tel: .....................................................   
 
NIP :  ................................................. 

(osoby prawne) 

 

PESEL: .............................................. 
(osoby fizyczne) 

 
 

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY U ŻYCZENIA GRUNTU  CELEM UMIESZCZENIA 
URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ZWI ĄZANYCH Z POTRZEBAMI 

ZARZĄDZANIA DROGAMI LUB POTRZEBAMI RUCHU DROGOWEGO W PAS IE DROGOWYM 
DROGI POWIATOWEJ: 

 

 

Droga nr ……….. P, ul. ………….…..………., miejscowość …………………………, gm. ………...…..…..… 

1.Cel prowadzenia robót budowlanych: 

.................................................................................................................................................................................... 
(dokładne określenie robót) 

2.Nr  opinii ZDP.............................................................................................................................. 
 

3.Okres prowadzenia robót budowlanych planuje się: 

Od dnia .............................................. do  dnia .............................................. 
(dzień, miesiąc, rok)     (dzień, miesiąc, rok) 

4.Wykonawca robót budowalnych  (nazwa firmy, adres): 

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

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

.......................................................................................................................................tel: ....................................... 

5.Osoba odpowiedzialna za prowadzenie robót ze strony Inwestora: 
 
……...................................................................................................................... tel: ............................................ 

(imię, nazwisko) 

6. Sposób zabezpieczenia robót budowlanych:  

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

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 

Do wniosku dołącza się: 
 

1. Plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1: 25 000 z zaznaczeniem miejsca prowadzenia robót budowlanych. 
2. Mapę zasadniczą z pieczątką ZDP potwierdzającą uzgodnienie lokalizacji infrastruktury technicznej w skali 

1: 1000 lub 1: 500. 
3. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli prowadzenie robót budowlanych wpływa na ruch drogowy 

lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu 
pojazdów lub pieszych. 

4. 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. 

5. Oświadczenie o: 
a) posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub 
b) zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-
budowlanej, lub 
c) zamiarze budowy przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, 
cieplnych i telekomunikacyjnych, dla których sporządzono plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy 
zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

 

 
        
 
 
 
 
              

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

 
*) niepotrzebne skreślić 

 
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. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
          


