
Sanok, dnia ………………………….. 
………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 
imię i nazwisko lub nazwa inwestora / adres zamieszkania/siedziba 

NIP inwestora 

nr tel. ……………………………………  

………………………………………….. 

………………………………………….. 
imię i nazwisko pełnomocnika adres zamieszkania/siedziba 

nr tel …………………………………… 
 

         
                                                                                                 Powiatowy Zarząd Dróg 

            W Sanoku  
            38-500 Sanok  

                                                                  ul. Witkiewicza 8          

WNIOSEK 
o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej  

niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego  
 

(np. sieci i przyłącza: gazowe, wodne, kanalizacyjne, c.o., kabli energ., urządzeń teletechnicznych i 
innych urządzeń infrastruktury technicznej lub ich części) 

 
 Proszę o wydanie  zezwolenia na lokalizację urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanej  

z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego tj :  

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

   …………………………………………………………………………………………… 

 Szczegółowe określenie lokalizacji : 

Nr drogi …………………Nazwa ……………………………………………………………… 

kilometraż …………………w  miejscowości ……………………………………………….… 

 Uzasadnienie szczególnego charakteru lokalizowania urządzenia w pasie drogowym  

  ……………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

 Telefon kontaktowy …………………………………………………………………………………. 

Do wniosku załączam następujące dokumenty: 
1. Plan orientacyjny w skali 1:25000 z zaznaczonym  kolorem miejsca , którego dotyczy wniosek  
2. Kopie mapy zasadniczej ( 3 egz. ) planu sytuacyjno – wysokościowego dla danego terenu w skali 
1:500 lub 1:1000 z naniesionymi projektowanymi urządzeniami 
3. Wypis z rejestru gruntów dotyczący działki drogowej i sąsiadujących  



4. Pełnomocnictwo albo jego odpis, wypis lub kopię ( w przypadku wystąpienia w imieniu Inwestora    
  osób trzecich) oraz dowód zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 17.00 zł  
5. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania terenu lub decyzje o planowej lokalizacji  
   celu publicznego, jeżeli są one wymagane przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu  
   przestrzennym  
 
 
Prawidłowość danych na wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem. 
 
   

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

(podpis wnioskodawcy) 

 

Pouczenie: 
 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 
119, s. 1), dalej - RODO, informuję, co następuje:  
 
1. Dane osobowe strony postępowania są przetwarzane w celu prowadzenia postępowania w sprawie  zajęcia pasa 
drogowego na czas prowadzenia robót  w pasie drogowym;  
2. Podstawą przetwarzania danych osobowych strony postępowania jest art. 40 ustawy z dnia                       21 marca 1985r. o 
drogach publicznych,( Dz. U. z 2018r. poz. 2068)  art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego;  
3. Podanie danych osobowych przez stronę jest obowiązkiem określonym ustawowo, którego spełnienie umożliwia udział w 
postępowaniu;  
4. Dane osobowe strony nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym w formie profilowania;  
5. Dane osobowe strony nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;  
6. Odbiorcą danych osobowych strony są organy administracji publicznej i sądy administracyjne                   w zakresie 
przewidzianym przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. -Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy z dnia 30 
sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi;  
7. Dane osobowe strony będą przechowywane przez okres przewidziany przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;  
8. Strona postępowania może uzyskać dostęp do swoich danych osobowych oraz może żądać ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania - w zakresie przewiedzianym przepisami 
prawa;  
9. W przypadku przetwarzania danych osobowych strony z naruszeniem przepisów RODO, stronie przysługuje prawo 
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;  
10. Administratorem danych osobowych strony jest Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku                                 ul. Witkiewicza 
8, 38-500 Sanok, reprezentowany przez Dyrektora;  
11. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Paweł Rogoz e-mail: iod@pzd.sanok.pl   
 
 
 

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

                                                                                                                                                                      czytelny podpis Wnioskodawcy 

 

 
 


