…………………………………
(miejscowość, data)

……………………………...............
Wnioskodawca
(imię i nazwisko lub nazwa firmy, NIP/PESEL)

..........................................................
Adres zamieszkania lub siedziba

Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku
38-500 Sanok
ul. Witkiewicza 8

…………………………………….
Telefon kontaktowy

WNIOSEK
w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
w celu zastrzeżonego miejsca postojowego w strefie płatnego parkowania
Wnioskodawca:...........................................................................................................................................
Wnioskuje o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia
stanowiska postojowego ( koperty) w ciągu ulic(y):.………………………………………………..
na odcinku: …………................................................................................................................................
w celu rezerwacji …………….. szt. miejsc/a postojowych/ego:
w terminie od: .................................................. do: ..............................................................................
dla samochodu osobowego / ciężarowego* na powierzchni: ............................................................m 2
Osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo, utrzymanie w należytym stanie miejsc postojowych oraz
po zakończeniu zajmowania pasa drogowego likwidację oznakowania poziomego
....................................................................................................................................................................
zamieszkały: ..............................................................................................................................................
tel. kontaktowy: ......................................................

Dotychczas zajęcie pasa drogowego następowało na podstawie decyzji
numer ….…............................ z dnia …………..……………
ZAŁĄCZNIKI:
1. Zwymiarowany plan sytuacyjny na podkładzie mapy sytuacyjno-wysokościowej
w skali 1:500 z naniesioną lokalizacją miejsca parkingowego o które jest składany
wniosek
2. Zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub kserokopię aktualnego
odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego – dotyczy podmiotów gospodarczych

Oświadczam, że znane są mi n/w przepisy:
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 2068
z późn.zm.)
2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków
udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1264. z późn.zm.)
3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 prawo o ruchu drogowym Dz. U. z 2018r. poz. 1990
z późn.zm.)
4. Ustawa z dnia 20 maja 1971 Kodeks Wykroczeń (Dz. U. z 2018r. poz. 618 z późn.zm.)
5. Uchwały nr L/404/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 24 października 2013r., w sprawie ustalenia
strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat i opłat dodatkowych oraz sposobu ich
pobierania.

Dane zawarte we wniosku składam z pełną odpowiedzialnością prawną
i jednocześnie zobowiązuję się poinformować o ewentualnie zaistniałych zmianach.
Akceptuję stawki opłat i zasady płatności za zajęcie pasa drogowego
…….………………………
(Podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika)

* - Kompletny wniosek należy złożyć na co najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem zajęcia pasa drogowego
** - Niepotrzebne skreślić

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 umieszczenia stanowiska postojowego (koperty).
2. Podstawą przetwarzania danych osobowych strony postępowania jest art. 13b ust.1 6 pkt. 2 i ust. 7 ustawy
z dnia 21 marca 1985r., o drogach publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 2068 z późn. zm.)
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 2002r. - 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

…….………………………
(Podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika)

