.................................................................................................................
(nazwa inwestora)

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

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

(adres)

(miejscowość, data)

........................
( nr telefonu)

.........................................................................................
( nr NIP)

Powiatowy Zarząd Dróg
w Ciechanowie, ul. Mazowiecka 7
WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi
w celu prowadzenia robót

............................................................................................................................
...............................................................................................................................
(Nr i nazwa drogi, odcinka, miejscowości )

1. Rodzaj robót:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
(dokładne określenie robót)

2. Wymiary, powierzchnia oraz rodzaj zajętych
elementów pasa drogowego na czas
wykonywania robót:
jezdnia –
dł. ......................... szer. ....................... pow. ........................
rodzaj nawierzchni ........................................................
Zajęcie szerokości jezdni : ( do 20%; od 20% do 50 %; powyżej 50%).........................
chodnikdł. ........................... szer. ...................
rodzaj nawierzchni .......................................................

pow. ......................

inne elementy -dł. ........................ szer. ......................
rodzaj nawierzchni ........................................................

pow. .........................

3. Numer i data decyzji PZD w Ciechanowie zezwalającej na lokalizację urządzenia w pasie drogi
powiatowej :
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
4. Inwestorem robót (zgodnie z pozwoleniem na budowę) jest :
...............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
5. Generalnym Wykonawcą będzie:
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
(imię i nazwisko kier. z ramienia Generalnego Wykonawcy)

6. Kierownikiem robót będzie:
........................................................................................................................................
(imię i nazwisko, tel. służbowy)
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Nr dowodu osobistego .......................... wydany przez ...................................... zamieszkały
w ........................................................................................................

7. Inspektorem nadzoru będzie ................................................................................................
(imię i nazwisko)

.......................................................................................................................;............................
(instytucja, nr tel. służbowego)

8. Okres zajęcia pasa drogowego planuje się:
od dnia ................................................... do dnia .............................................................
Za okres końcowy zajęcia uważa się dzień przywrócenia terenu do stanu pierwotnego i
przekazania go protokółem odbioru do tutejszego Zarządu.
Prawidłowość danych na wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem.
...............................................
(podpis wnioskodawcy)

Do wniosku dołącza się:
1) Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1: 1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów
planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego (2 egzemplarze).
2) Ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego
odcinka pasa drogowego.
3) Zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcia pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub
ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu
pojazdów lub pieszych.
Projekt organizacji ruchu związany z robotami prowadzonymi w pasie drogowym powinien określać sposób
zabezpieczenia tych robót zgodnie z zasadami bezpieczeństwa ruchu na drodze.
4) Informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji
ruchu.
5) Oświadczenie o:
a) posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczonego w pasie drogowym, lub
b) zgłoszeniu budowy lub prowadzenia 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.
6) Projekt budowlany obiektu umieszczonego w pasie drogowym - do wglądu.
7) Harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym, zwłaszcza w przypadkach
etapowego prowadzenia robót.
8) informację w zakresie RODO, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (opcjonalnie gdy
podawane są nr telefonu i/lub adres e-mail)

Uwaga:
- Teren zajęty obejmuje cały plac budowy tj. miejsce wykopu, odkładu urobku, składowania materiałów,
powierzchnię zajętą przez sprzęt, barakowozy, jak również drogi objazdowe i dojazdowe (za wyjątkiem
objazdu po istniejącej sieci dróg).
– Jednocześnie z niniejszym wnioskiem należy złożyć wniosek o wydanie zezwolenia w celu umieszczenia w
pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej.
Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłaty – na podstawie art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985r.
o drogach publicznych (Dz. U. 2018r. poz. 2068), uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 26
kwietnia 2004r. Nr II/42/344/04 w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego.
Uwaga o opłatach skarbowych:
złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (odpisu, wypisu lub kopii) z chwilą złożenia do
organu podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł.
Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie organu podatkowego właściwego miejscowo w
sprawach opłaty skarbowej, tj. Urzędu Miasta Ciechanów 06-400 Ciechanów ul. Plac Jana Pawła II 6 lub na
rachunek w/w organu: 81 1600 1462 1837 0686 3000 0001
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Załącznik nr 1 do Zarządzenia
nr 2/2019 Kierownika Powiatowego
Zarządu Dróg w Ciechanowie z dnia
02 stycznia 2019 roku

Informacja udzielana na podst. art. 12 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 Dz.U.UE.L.2016.119.1
W związku z obowiązywaniem od dnia 25 maja 2018 r. 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
Dz.U.UE.L.2016.119.1, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ww. Rozporządzenia uprzejmie informuję, że:
1) Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ciechanowie z siedzibą w Ciechanowie
przy ul. Mazowieckiej 7; dane kontaktowe: numer telefonu 23 673 78 14 w godzinach pracy PZD, adres
e-mail: pzd@pzdciechanow.pl;
2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych,
pod adresem mailowym: iod@pzdciechanow.pl, tel. 23 673 78 14;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu podjęcia przez PZD działań zmierzających do realizacji
złożonego wniosku/podania (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia - przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze);
Dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków wynikających z:
a) ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
b) ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,
c) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji,
d) aktów wykonawczych do ww. ustaw.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 3, dane osobowe mogą być udostępniane
innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami mogą być:
a) Starostwo Powiatowe w Ciechanowie;
b) gminy z terenu powiatu ciechanowskiego;
c) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu PZD na podstawie zawartej z PZD umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych;
d) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów
prawa (m. in. policja, prokuratura, sądy, komornicy).
5. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych
- kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym rzeczowym wykazie akt w Powiatowym
Zarządzie Dróg w Ciechanowie stanowiącym załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 3/2012 Kierownika
Powiatowego Urzędu Dróg w Ciechanowie z dnia 6 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia instrukcji
kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji kancelaryjnej w sprawie organizacji
i zakresu działania składnicy akt Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie;
6. W związku z przetwarzaniem przez PZD danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych;
b) sprostowania swoich danych osobowych,
c) usunięcia swoich danych osobowych,
d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
e) przenoszenia swoich danych osobowych;
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. W zakresie, w jakim przetwarzanie danych następuje w celu realizacji złożonego przez Panią/Pana
wniosku/podania, podanie danych jest wymogiem ustawowym i warunkiem realizacji wniosku/podania.
Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości
realizacji wniosku/podania.
9. W trakcie przetwarzania danych osobowych żadne decyzje dotyczące Państwa nie będą zapadać
automatycznie oraz nie będą tworzone żadne profile, co oznacza, że nie będą podejmowane działania,
o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
10. Pani/Pana dane osobowe nie zostaną przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Niniejszą informację otrzymałam/otrzymałem

.........................................................................
(data i czytelny podpis)
3

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr
2/2019 Kierownika Powiatowego
Zarządu Dróg w Ciechanowie z dnia
02 stycznia 2019 roku

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Oświadczam, iż w związku z załatwianiem przeze mnie spraw w Powiatowym Zarządzie Dróg w Ciechanowie,
świadomie i dobrowolnie udostępniam swoje następujące dodatkowe dane osobowe - dane kontaktowe
wyłącznie w celu ułatwienia kontaktu ze mną, w związku z załatwianymi przeze mnie sprawami:
telefon: .....................................................
e-mail: .......................................................
Jednocześnie oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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
Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) poinformowano mnie, iż:
1) Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ciechanowie z siedzibą w Ciechanowie
przy ul. Mazowieckiej 7; dane kontaktowe: numer telefonu 23 673 78 14 w godzinach pracy PZD, adres
e-mail: pzd@pzdciechanow.pl;
2) w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych pod
adresem mailowym: iod@pzdciechanow.pl, tel. 23 673 78 14;
3) podstawą przetwarzania w/w danych jest moja zgoda a podane przeze mnie dane będą przetwarzane
wyłącznie w celu kontaktu ze mną, w związku z załatwianymi przeze mnie sprawami; (podstaw prawna;
art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych w wyżej określonym celu celu);
4) podane przeze mnie dane mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców: podmioty, które
przetwarzają dane osobowe w imieniu PZD na podstawie zawartej z PZD umowy powierzenia przetwarzania
danych osobowych;
5) dane osobowe zawarte w niniejszej zgodzie od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres
wynikający z regulacji prawnych - kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym rzeczowym
wykazie akt w Powiatowym Zarządzie Dróg w Ciechanowie stanowiącym załącznik nr 2 do Zarządzenia
nr 3/2012 Kierownika Powiatowego Urzędu Dróg w Ciechanowie z dnia 6 kwietnia 2012 roku w sprawie
ustalenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji kancelaryjnej
w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie;
6) posiadam prawo do żądania od Administratora:
a) dostępu do swoich danych osobowych;
b) sprostowania swoich danych osobowych,
c) usunięcia swoich danych osobowych,
d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
e) przenoszenia swoich danych osobowych;
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
7) przed wyrażeniem zgody poinformowano mnie, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę,
jednak jej wycofanie nie ma wpływy na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem. W celu wycofania zgody wystarczy w dowolny sposób dostarczyć
Administratorowi danych moje pisemne oświadczenie w tej sprawie - tak jak pisemną formę ma
wyrażenie tej zgody.
8) posiadam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
9) podanie przeze mnie w/w danych jest całkowicie dobrowolne i nie ma żadnych konsekwencji ich
niepodania;
10) podane przeze mnie dane nie będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu;
11) podane przeze mnie dane osobowe nie zostaną przekazane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
Biorąc powyższe pod uwagę, wyrażam zgodę na przetwarzanie wyżej podanych danych osobowych
.........................................................................
(data i czytelny podpis)
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