
 

Słomczyce 22, 62-420 Strzałkowo 
Tel. / fax 63 277 11 49  e-mail   pzd@slupca.pl   www.pzd.slupca.pl   
 
 
............................................................................................................................... 
                 (Wnioskodawca – inwestor, adres, telefon) 

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

                       (urząd skarbowy)   
............................................................................................................................... 

                         (NIP)    
............................................................................................................................... 
                                      (REGON) 

 
WNIOSEK 

 
           o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu 

 
umieszczenia w pasie drogowym reklamy 

 
dotyczy zezwolenia Nr ............................................... z dnia ............................... 
 
1. Rodzaj reklamy 
 
............................................................................................................................ 

(jednostronna, dwustronna, wolnostojąca, świetlna, podświetlana  itp.)  
2. Lokalizacja 
................................................................................................................. 

( nr drogi, miejscowość, nazwa ulicy)  
................................................................................................................. 
 
3. Powierzchnia reklamy 
 

Długość ...................m, szerokość ...............m powierzchnia ...................m2 

 
4. Okres umieszczenia reklamy w pasie drogowym 

Wnioskuje się o umieszczenie reklamy w pasie drogowym na czas określony : 
 
 

....................................dni tj. od dnia ................. do dnia ....................... 
 
Do wniosku załącza się : 
1. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1: 500 z podaniem lokalizacji  reklam (y).  
2. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli umieszczenie reklamy w pasie drogowym wpływa na ruch drogowy, lub 

ogranicza widoczność na drodze, albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub 
pieszych.  

3. Projekt graficzny reklamy wraz z wymiarami.  
4. Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczonego w pasie drogowym lub 

zgłoszenie budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej 
1)

 
 
 

.................................................................... 
                         (pieczęć i czytelny podpis osoby upoważnionej) 

 
 
 
Objaśnienie  

1) Dla przypadków wymaganych Ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U z 2019 r, poz.1186 z zm.)
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Klauzula informacyjna  
 

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”), 
informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących 
Pani/Panu prawach z tym związanych informujemy, iż: 

1) Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest Dyrektor  Powiatowego 
Zarządu Dróg w Słupcy  z siedzibą w Słomczycach, Słomczyce 22,                                               
62-420 Strzałkowo zwanym dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

2) Kontakt do inspektora danych osobowych: e-mail: inspektor@osdidk.pl. 
3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przedmiotowego wniosku                             

o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu – przebudowę zjazdu. Podstawę prawną 
przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 pkt c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do 
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze). 

4) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania,  a 
także prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do 
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Skorzystanie z 
prawa sprzeciwu oraz ograniczenia przetwarzania spowoduje brak możliwości 
realizacji przedmiotowego wniosku. 

5) Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji wskazanego wyżej celu.  
W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja przedmiotowego 
wniosku.  

6) Odbiorcami danych będą tylko podmioty upoważnione z mocy prawa oraz inne 
podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie 
zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

7) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie 
będą profilowane. 

8) Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa 
trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

9) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 
celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym 
przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

 
 
 
 
 

                                   ……………………………… 
                                        podpis wnioskodawcy 

 
 


