
 

Załącznik nr 4 

         ……………………………………………….                                           ..…….……………….. 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 UZGODNIENIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ   
 

Wnoszę o uzgodnienie ………………………………………………………………………………………………… 

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

………………………………………………………………………………………………………………. (nazwa opracowania), 

w związku z wydaną decyzją/zgodą z dnia………….…………………., znak:…………………………………………… 

na lokalizację (budowę / przebudowę / poszerzenie)* zjazdu/dojścia* w pasie drogowym drogi 

gminnej nr………………………..…….…/wewnętrznej*, ul. ………………………….…..………………………………… 

dz. nr ………………………………..………………., obręb………………………………………………………... w Puławach 

do budynku ……………………………………………………………………… (określić rodzaj działalności) 

zlokalizowanego na dz. nr ……………………………………………………………... 

Do niniejszego wniosku załącza się: 

1) Dokumentacja techniczna/ uproszczona dokumentacja techniczna – 2 egzemplarze 

2) Pełnomocnictwo lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (w przypadku wystąpienia w imieniu 

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

Urzędu Miasta Puławy lub na konto Urzędu Miasta Puławy: 91 1020 3147 0000 8102 0160 1194 – bank PKO 

BP S.A. 

3) ……………………………………………………………………………………………………………………………………** 

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 wnioskodawcy)          

 
 
 
 



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. 
 

 

 

 

mailto:rodo@cuwpulawy.pl

