
....................................... 
                                                                                      miejscowość, data 

......................…......................... 
                   Wnioskodawca     
   

(imię i nazwisko lub nazwa firmy) 

 

 

 

................................................. 
adres zamieszkania lub siedziba 
 

................................................. 
telefon kontaktowy 
 
 

Powiatowy Zarząd Dróg 

w Limanowej 
ul. Józefa Marka 9 

34-600 Limanowa 
 

ZGŁOSZENIE 
zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej 

w celu usunięcia awarii 
 
 
Zgłaszam zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr  ………………………………….. 
ulica………………………………………….. w miejscowości………………………………………  

Dokładna lokalizacja: ..................................................................................................... 

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

w celu usunięcia awarii (Dokładne określenie robót i sposób ich wykonania): 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
 
1. Powierzchni oraz rodzaj zajętych elementów pasa drogowego na czas wykonania robót: 
a)  jezdnia drogi :             -   dł. ............. szer. …..........  pow. …….………. 

b)  pobocze                                                        -   dł. ............. szer. ..............  pow. …..………… 

c)  chodnik                                                         -   dł. ............. szer. ..............  pow. ...………….. 

d)  zatoka autobusowa             -   dł. ............. szer. ..............  pow. ...………….. 

e)  inne                                              -    dł. ............. szer. ..............  pow. …...……….. 

 
2. Termin realizacji robót: od ................................................ do.............................................. 

 
3.  Wykonawcą robót będzie:........................................................................................................ 
 
.................................................................................................................................................... 
(podać dane wykonawcy i osoby odpowiedzialnej za prowadzenie robót, adres i telefon kontaktowy) 

 
4. Opłaty za zajęcie pasa drogowego pokryje: ...................................................................... 
 
.................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................... 

(pełna nazwa, adres, NIP, REGON) 

 
 

 
 

…………………………………    
(Podpis Zgłaszającego) 



Załączniki: 
1. Schemat oznakowania robót 
2. Kopia mapy sytuacyjnej lub szkic miejsca awarii z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa 

drogowego 
 
 
Pouczenie: 

Zgodnie z art. 70 ustawy z dnia 7lipca 1994 r. Prawo budowlane ( DZ. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm)  
1. Właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego, na których spoczywają obowiązki zakresie 

napraw, są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli o której mowa w art. 62 
ust.1 usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia 
lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, 
pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem. 

 
 
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/6/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) zwanym dalej „RODO”, informujemy iż: 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją zadań powiatu w zakresie 
zarządzania drogami jest Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej (PZD), ul. Józefa Marka 9, 34-600 
Limanowa, tel. 18 3337831, e-mail: sekretariat@pzd.limanowa.pl 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się kontaktować pod adresem: 
iod@pzd.limanowa.pl lub tel.: 183337835 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w 
przepisach prawa, wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania 
władzy publicznej. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych 
na podstawie przepisów prawa (np. organy nadzoru), dostawcy usług IT, obsługa prawna. 

5. Dane osobowe będą przechowywane na zasadach określonych w ustawie o archiwach, jednolitym 
rzeczowym wykazie akt lub zasadach realizacji projektów dofinansowanych ze środków publicznych. 

6. Posiada Pani/ Pan prawo: 
- żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacja 
tych praw możliwa jest (w przypadkach i na zasadach określonych w RODO), poprzez skierowanie 
wniosku na piśmie. 

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że dane osobowe 
przetwarzane są przez Powiatowy Zarząd Dróg niezgodnie z przepisami RODO. 

7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji celów wynikających z przepisów prawa. 
Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku bez 
rozpatrzenia. 

8. Powiatowy Zarząd Dróg nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany, ani nie dokonuje 
automatycznego profilowania na ich podstawie. 

9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej niezgodnie 
z przepisami RODO. 

 
 


