… .……………………………………
..............................................................
(miejscowość, data)

..............................................................................................
(dane inwestora , telefon kontaktowy)

Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie
ul. Budziwojska 149, 35-317 Rzeszów
Tel: 17 863 61 34, 17 230 64 96, FAX: 17 863 61 13

WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym
..................................................................................................................................................................................
(nr i nazwa drogi, odcinka , miejscowość )
Rodzaj robót:
...............................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
(dokładne określenie robót)
I.

PROWADZENIE ROBÓT W PASIE DROGOWYM
Wymiar, powierzchnia oraz rodzaj zajętych elementów pasa drogowego na czas
prowadzenia robót w pasie drogowym :
Jezdnia : długość ………. x szerokość ………… …………...powierzchnia ……................... m2
Chodnik: długość …………….. x szerokość ………………..powierzchnia…………………m2
Pobocze, pasy zieleni: długość …………x szerokość……………powierzchnia………………….m2

1.

2. Termin wykonania robót :
…………………………

3. Wykonawca robót :……………………………………………………………………………………………………….
II.

UMIESZCZENIE W PASIE DROGOWYM URZADZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
NIEZWIĄZANYCH Z POTRZEBAMI ZARZĄDZANIA DROGAMI LUB POTRZEBAMI RUCHU
DROGOWEGO

1. Rodzaj , wymiary , powierzchnia urządzeń obcych umieszczanych w pasie drogowym :


……………………………………………………………………………………………………………………..

2. Okres umieszczenia urządzeń obcych w pasie drogowym:
od dnia................................ na czas nieoznaczony


Generalnym Wykonawcą będzie:
........................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
(dokładny adres, nr. telefonu)




Podwykonawca …………………………………………………………………………………………….
Kierownikiem robót będzie :
.......................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko, tel. służbowy)

Do wniosku dołącza się:
1) plan sytuacyjny w skali ( 1:1000, 1:500)* z zakreślonym kolorem czerwonym obrysem
zajętej powierzchni pasa drogowego i podaniem wymiarów,
2) plan orientacyjny w skali (1:10 000, 1:25 000)* z zaznaczeniem zajmowanego odcinka
pasa drogowego
3) projekt organizacji ruchu zatwierdzony przez ............................................................**
(właściwy dla danej drogi organ zarządzający ruchem)
4) informację o sposobie zabezpieczenia robót ,**
5) szczegółowy harmonogram robót, **
6) uzgodnienia dokumentacji – do wglądu,
7) oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę lub zgłoszeniu robót do organu budowlanego.
Prawidłowość danych na wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem.

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

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

(podpis i pieczątka inwestora )
*
**

(podpis , pieczątka kierownika robót)

niepotrzebne skreślić
jeżeli tak stanowi rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania
zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140 , poz. 1481)

KLAUZULA ZGODY DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w ramach wykonywanych obowiązków ustawowych przez ZARZĄD DRÓG
POWIATOWYCH W RZESZOWIE, UL.BUDZIWOJSKA 149, 35-317 RZESZÓW w celu załatwienia sprawy , zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. Dane będą przetwarzane w celu realizacji ustawowych zadań urzędu i nie będą
udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. Podanie danych jest dobrowolne a osoba ma prawo dostępu do treści
swoich danych i ich poprawiania, modyfikacji.
Zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie
dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.
…………………………………….
(data i podpis osoby)
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuje ,iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie, ul. Budziwojska
149, 35-317 Rzeszów.
2) W Zarządzie Dróg Powiatowych w Rzeszowie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych, e-mail:
iod@zdp.rzeszow.pl, kontakt bezpośredni: Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Zarządzie Dróg Powiatowych
w Rzeszowie, ul. Budziwojska 149, 35-317 Rzeszów.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu załatwienia sprawy na podstawie art.6 ust 1 ppkt a) 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).
4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie (ZDP w Rzeszowie), Kancelaria
Prawna świadcząca usługi dla ZDP w Rzeszowie, Starostwo Powiatowe w Rzeszowie oraz inne podmioty prawa
upoważnione na podstawie przepisów prawa.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej na podstawie: - nie dotyczy.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres odpowiedni do załatwienia danej sprawy, zgodny z Jednolitym
Rzeczowym Wykazem Akt obowiązującym w Zarządzie Dróg Powiatowych w Rzeszowie.
7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8) W Zarządzie Dróg Powiatowych w Rzeszowie nie występuje profilowanie Pani/Pana osoby na podstawie przekazanych danych
osobowych.
9) W Zarządzie Dróg Powiatowych w Rzeszowie Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz
ręczny.
10) Ma
Pan/Pani
prawo
wniesienia
skargi
do
Organu
Nadzorczego,
gdy
uzna
Pani/Pan,
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych
Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
11) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale zarazem potrzebne
w celu rozpatrzenia podania, wniosku bądź też udzielenia odpowiedzi w danej sprawie.

