
 

Poznań, dn. ……………………………… 

…………………………………………………………….. 
imię i nazwisko/nazwa firmy* 

 

…………………………………………………………….. 
adres zamieszkania/siedziba firmy* 

 

…………………………………………………………….. 
PESEL/NIP** 

 

…………………………………………………………….. 
tel. kontaktowy 

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu 

ul. Zielona 8 

61-851 Poznań 

 

WNIOSEK 

Wnoszę o wypłatę kwoty odszkodowania wynikającej z decyzji Starosty Poznańskiego                                             

z dnia ………………………………, nr GN.N.683……………………………………………….. 

ustalającej odszkodowanie za nieruchomość położoną w: 

gmina ………………………………………….. 

obręb ………………………………………….. 

działka/i nr ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

na rachunek bankowy o numerze: 

                          

 

 

 

 

 

……………………………………………………..……….. 
podpis byłego właściciela/pełnomocnika*/pieczęć firmy 

 
 

 

 

 

 

*niepotrzebna skreślić 

**PESEL – osoby fizyczne; NIP – osoby prawne 



 

INFORMACJE 

 

1. Podstawa prawna: Uchwała Nr IV/22/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 22 stycznia 1999 r., Uchwała Nr XLV/408/II/2006 Rady 

Powiatu Poznańskiego z dnia 17 października 2006 r. wraz ze zmianą wprowadzoną Uchwałą Nr XI/89/III/2007 Rady Powiatu 

Poznańskiego z dnia 26 września 2007 r. 

2. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę odszkodowania przez pełnomocnika osoby uprawnionej, podstawą wypłaty 

odszkodowania jest pełnomocnictwo notarialne lub z podpisem notarialnie poświadczonym.  

 

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. 


