......................................., dnia …………………………..
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
imię i nazwisko lub nazwa inwestora / adres zamieszkania/siedziba

nr tel

Powiatowy Zarząd Dróg
w Wągrowcu
ul. Gnieźnieńska 53
62-100 Wągrowiec

……………………………………

(podanie nr tel. może usprawnić załatwienie sprawy)

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
imię i nazwisko pełnomocnika adres zamieszkania/siedziba

nr tel ……………………………………
(podanie nr tel. może usprawnić załatwienie sprawy)

WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na lokalizację (etap projektowy) w pasie drogowym drogi powiatowej
obiektu budowlanego* / urządzenia*
niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
( t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2222) proszę o wydanie zezwolenia na lokalizację obiektu
budowlanego/urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami
prowadzenia ruchu drogowego:
1. Lokalizacja:
droga powiatowa nr: ..................................(na stronie internetowej www.powiatwagrowiec.lp-portal.pl
dostępne są numery dróg powiatowych).

Działka drogowa numer:…………………………………………………………………………………
....................................................................................................................................................................
obręb: ............................................................. gmina: ...............................................................................
Działka prywatna numer:……………………………………………………………(działka do której ma być wykonane przyłącze)
obręb: ............................................................. gmina: ...............................................................................
2. Rodzaj obiektu/urządzenia: .............................................................................................................
....................................................................................................................................................................
3. Uzasadnienie szczególnego charakteru lokalizowania obiektu/urządzenia w pasie drogi powiatowej
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
4. Parametry obiektu/urządzenia:
a) Wymiary:
długość: …………………………………………………………………………………………………..
szerokość lub średnica ………………………………………………………………………...................
rury osłonowe (szerokość/średnica i długość):…………………………………………………………
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b) Powierzchnia pasa drogowego zajęta przez rzut poziomu obiektu/urządzenia należy uwzględnić
rury osłonowe, powierzchnie kabli, szafek, słupów itp.
Całkowita powierzchnia urządzeń/obiektów w rzucie poziomym: ………………………………
Obliczenia powierzchni elementów składowych:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Do niniejszego wniosku obligatoryjnie należy załączyć:
1.Kopię
mapy
do
celów
projektowych
dla
danego
terenu
w
skali
1:500
z naniesionymi granicami i numerami działek, elementami pasa drogowego (jezdnia, chodnik, zieleń itp.) oraz
zaznaczeniem proponowanej lokalizacji urządzenia.– 2 egz.
(Kolorem należy nanieść przebieg wszystkich istniejących sieci zgodnie z legendą. Wnioskowaną infrastrukturę
zaznaczyć linią pogrubioną. Należy zaznaczyć również granice działek stanowiących pas drogowy drogi
powiatowej). Na planie należy określić powierzchnię zajęcia pasa drogowego przez rzut poziomy
obiektu/urządzenia. Za zgodą zarządcy drogi dopuszcza się mapę w skali 1:1000.
Plan sytuacyjny winien zostać zwymiarowany.
2. Charakterystyczne przekroje poprzeczne pasa drogowego w miejscu umieszczenia urządzenia, z wrysowanymi
zwymiarowanymi elementami pasa drogowego oraz zwymiarowanym urządzeniem (np. średnica, szerokość).
3. Wypisy z rejestru gruntów dla wszystkich działek pasa drogowego na których będzie zlokalizowany
obiekt/urządzenie.
4. Warunki techniczne wydane przez dysponenta sieci.
5. Pełnomocnictwo lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (w przypadku wystąpienia w imieniu
wnioskodawcy pełnomocnika).
6. Dowód zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 17 zł (za pełnomocnictwo) płatnej na konto Urzędu Miejskiego
w Wągrowcu; Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu nr rachunku: 61 8959 0001 0000 5106 2000 0010
7. .......................................................................................................................... ..................................................(*)
*) zależnie od charakteru zamierzonej inwestycji zarząd dróg
może żądać dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień na piśmie.

………………………………............................
(data i podpis wnioskodawcy)
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej wydanej przez administratora danych udostępnionej
w Powiatowym Zarządzie Dróg w Wągrowcu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:
https://www.pzdwagrowiec.pl/klauzula-informacyjna-rodo
(ścieżka
dostępu:
https://www.pzdwagrowiec.pl/ → MENU PRZEDMIOTOWE → Klauzula Informacyjna RODO w tym
z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich
danych i prawie ich poprawiania.
………………………………............................
(data i podpis wnioskodawcy)
Podstawa prawna
Art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016r. 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) (Dz. Urz. UE L
Nr 119 z 4.5.2016 r. s. 1-88)
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