
Gdańsk, dnia ……………………. 

……………………………………………………………………….. 

I N W E S T O R 

………………………………………………………………………. 

…………………..………………………………………………….. 
oznaczenie strony postępowania (imię, nazwisko, adres lub nazwa  

i siedziba inwestora), nr tel. 

NIP, REGON………..…………………………………………... 

PESEL ……………………………………………………………… 

……………………………………………………………………….. 

………………………….……………………………………………. 
oznaczenie pełnomocnika (imię, nazwisko, adres), nr tel. 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 

Zgodnie z warunkiem przejęcia pasa drogowego przesyłam w załączeniu mapę pomiaru powykonawczego 

zaewidencjonowaną w Wydziale Geodezji Urzędu Miejskiego w Gdańsku i oświadczam, że w wyniku robót 

budowlanych prowadzonych w terminie: ………..………..… 20…r., w ciągu ulic(y) 

…………………………………………….…………………………. w Gdańsku, realizowanych zgodnie z decyzją lokalizacyjną nr 

……………………………………………………………………., w pasie drogowym umieszczono następujące urządzenia 

infrastruktury technicznej niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego: 

Urządzenie 

Lokalizacja:  

 

Ulica (działka) 

 

Powierzchnia wbudowanego 

urządzenia (m2)  

dł. x szer. (średnica) zew. 

Nad lub pod 

jezdnią 
Poza jezdnią 

1.     

2.     

3.     

 

Wyżej wymienione powierzchnie zajęcia pasa drogowego są zgodne/nie są zgodne z decyzją nr GZDiZ-ZA-

………….-………….(  )-201….-….., zezwalającą na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzenia 

infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. 

W związku z tym wnioskuję o zmianę w/w decyzji w zakresie powierzchni zajęcia pasa drogowego   

     

 

    ..……………………………………… 
 (czytelny podpis) 

 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Gdański 

Zarząd Dróg i Zieleni informuje, że: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, 

2. kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk, e-mail: iod.gzdiz@gdansk.gda.pl, 

tel. 58 52 44 509, 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu, dla potrzeb wydania postanowienia lub decyzji 

administracyjnej, 

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów 

prawa, 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną GZDiZ,  

6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody (jeśli została 

udzielona na przetwarzanie danych osobowych w zakresie większym, niż dane, których podanie jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa) w 

dowolnym momencie; w celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub IOD, korzystając ze wskazanych wyżej 

danych kontaktowych; przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w 

Polsce, 

7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy, które mają zastosowanie do prowadzenia postępowania administracyjnego w 

przedmiotowym zakresie, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. 

                                                 
 niepotrzebne skreślić 
   skreślić w wypadku zgodności powierzchni wbudowanych urządzeń z wydanym zezwoleniem 


