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         ……………………………………………….                                                    …….………………  dnia ……………………..….. 

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

        ….………………………………………. 

(imię, nazwisko, adres lub nazwa i NIP inwestora) 

        ……………………………………………. 

               (e-mail i/lub nr tel.*)   

Zarząd Dróg Miejskich w Puławach 

ul. Skowieszyńska 51, 

24-100 Puławy 

 
 

WNIOSEK 

O ZAWARCIE UMOWY NA ZAJĘCIE DROGI WEWNĘTRZNEJ W CELU PROWADZENIA ROBÓT I UMIESZCZENIA 
URZĄDZEŃ OBCYCH (ART. 40 UST. 2 USTAWY O DROGACH PUBLICZNYCH) 

 
Wnoszę o wyrażenie zgody na zajecie drogi wewnętrznej, ul. …….………………………………………………..……..……… 

(działka ewidencyjna nr ……………………………….………), w Puławach. 

 
1. Cel zajęcia drogi wewnętrznej: 

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

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

(dokładne określenie robót) 

*Do posesji zlokalizowanej na działce geodezyjnej o nr ………………..……... 

2. Wymiary, powierzchnia oraz rodzaj zajętych elementów drogi  na czas wykonywania robót: 

Element drogi 
Długość 

[m] 

Szerokość 

[m] 

Powierzchnia 

[m2] 
Rodzaj nawierzchni 

Jezdnia     

Chodnik     

Ścieżka rowerowa     

Zatoka postojowa i autobusowa     

Zieleń      

Inne elementy 

………………………….. 

    

 
3. Rodzaj, wymiary liniowych urządzeń obcych, lokalizowanych w wyniku prowadzenia robót (należy 

podać długość przyłącza/sieci i/lub długość rury osłonowej*):  

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

.................................................................................................................................................................. 
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Zgoda zarządcy drogi na lokalizację  Nr ....................................................... z dnia .............................. 

Protokół z narady koordynacyjnej    Nr …………............................................. z dnia .............................. 

4. Wykonawca robót – działający w imieniu Inwestora (należy podać nazwę i adres oraz nr telefonu): 

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

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

5. Okres zajęcia pasa drogowego: od dnia ………………..…..………………… do dnia …………………………….…………                     

tj. ………..……. dni 

Załączniki: 
1. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa 

drogowego wraz z podaniem jego wymiarów - 3 sztuki 

2. Informację o sposobie zabezpieczenia robót i odtworzenia pasa drogowego - 1 egz. 

3. Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym 

lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzenia robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-

budowlanej. 

4. Harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym –  w przypadkach etapowego prowadzenia robót 

5. Pełnomocnictwo lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (w przypadku wystąpienia w 

imieniu wnioskodawcy pełnomocnika) wraz z załączonym potwierdzeniem opłaty w kwocie 17,00 zł 

uiszczonej na konto Urzędu Miasta w Puławach: 91 1020 3147 0000 8102 0160 1194 – bank PKO BP SA. 

6. Kserokopia zgody na lokalizację urządzenia w drodze wewnętrznej. 

7. Opinia Zespołu ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci i Uzbrojenia Terenu. 

8. Inne załączniki** 

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

 
Należy wybrać załączniki z ww. listy adekwatnie do wymienionych w zgodzie na lokalizację urządzenia 

1. Zajęty teren drogi wewnętrznej obejmuje cały plac budowy, tj. miejsce wykopu, odkładu urobku, składowania 
materiałów, powierzchnię zajętą przez sprzęt. 

2. Za umieszczenie oraz zajęcie drogi wewnętrznej pobierane są opłaty zgodnie z Zarządzeniem Nr A/50/2013 
Prezydenta Miasta Puławy z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zasad stosowania opłat 
za zajęcie nieruchomości stanowiących własność gminy Miasto Puławy, położonych w Puławach, w celu realizacji 
infrastruktury technicznej lub czasowego korzystania w celach doraźnych. 

UWAGA ! 

W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji 
o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania ww. obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem 
ma skutek prawny (art. 41 k.p.a.). 
Oświadczam, że zapoznałem(łam)* się z Informacją o przetwarzaniu danych osobowych w Zarządzie Dróg Miejskich w 
Puławach.  
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych kontaktowych, tj. numeru telefonu lub adresu poczty 
elektronicznej przez Zarząd Dróg Miejskich w Puławach, ul. Skowieszyńska 51, 24-100 Puławy w celu ułatwienia kontaktu 
z wnioskodawcą w toku prowadzonego postępowania administracyjnego. 

*   niepotrzebne skreślić 
** zależnie od charakteru zamierzonej inwestycji, zarządca drogi może żądać dodatkowych dokumentów 
 

___________________________ 
                                (podpis i pieczęć wnioskodawcy) 



 

 

 

3 

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych                                                                           
w Zarządzie Dróg Miejskich w Puławach 

W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”) oraz 
ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781), informujemy o zasadach 
przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.  

Administrator Danych Osobowych  
Administratorem danych osobowych wnioskodawcy jest Zarząd Dróg Miejskich w Puławach, ul. Skowieszyńska 51,                  
24-100 Puławy.  

Inspektor Ochrony Danych   
Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie działania 
ZDM w Puławach, a także przysługujących Państwu uprawnień, mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony 
Danych w ZDM w Puławach za pomocą adresu rodo@cuwpulawy.pl, lub listownie na adres: Centrum Usług Wspólnych, 
ul. Piłsudskiego 83, 24-100 Puławy 

Cele i podstawy przetwarzania Danych Osobowych  
Państwa  dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego i rozpatrzenia wniosku jak 
również w celu archiwizacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego 
na administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

Odbiorcy Danych Osobowych  
Odbiorcami Państwa danych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub 
działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie 
obowiązującego prawa; inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Zarządem Dróg Miejskich 
w Puławach przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor  Zarządu Dróg Miejskich w Puławach 

Okres przechowywania danych osobowych  
Dane osobowe będą przechowywane przez okres rozpatrywania sprawy oraz przez okres archiwizacji zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa. 

Prawa osób, których dane dotyczą 
Przysługuje Państwu, na warunkach określonych w RODO, prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, prawo 
do  sprostowania danych, prawo  do usunięcia  danych w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu 
wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub w ramach zadań realizowanych w interesie publicznym, 
ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 
osobowych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)  

Profilowanie Danych 
Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą podlegać 
profilowaniu 

Przekazywanie danych do państw trzecich  
Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych. 

Wymogi podania danych i ewentualne konsekwencje ich niepodania  
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i stanowi warunek  wydania decyzji. Brak podania danych 
osobowych może skutkować pozostawieniem podania (wniosku) bez rozpoznania na warunkach określonych w 
kodeksie postępowania administracyjnego. Podanie danych kontaktowych, tj. numeru telefonu oraz adresu poczty 
elektronicznej jest dobrowolne. 
 

 


