
1
 – podanie nr tel. jest dobrowolne, w celu ułatwienia kontaktu z wnioskodawcą 

 

 

              Gdynia, dnia…………………………….. 

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

                                      (WNIOSKODAWCA/INWESTOR) 

 

…………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………. 

    (oznaczenie strony postępowania – nazwa / imię i nazwisko, adres, nr tel.1) 

 

……………………………………………………………………………….. 

 

NIP, REGON (przedsiębiorca) …………………………………………….. 

 

PESEL (osoba fizyczna) .……………………………………………………. 

 

PEŁNOMOCNIK: ……………………………………………………………. 

                                              (imię, nazwisko, adres, nr tel.1) 

 

…………………………………………………………………………………. 

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni  
Adres do korespondencji  

81-364 Gdynia ul. 10 Lutego 24 

Referat Zajęć Pasa Drogowego 
osobiście 81-364 Gdynia ul. 10 Lutego 33 

 
 

 

WNIOSEK 
o wydanie protokołu zwolnienia pasa drogowego celem przedłożenia dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta na 

prawach powiatu w Gdyni 

 

ul ...........................................................................................................................................................  

(nazwa ulicy, nr budynku lub inne określenie dokładnej lokalizacji np.: nr działki) 

 

 

Urządzenia umieszczone w pasie drogowym: 
(data wykonania, nr zezwolenia, inwestor, parametry wbudowanych urządzeń w oparciu o pomiar 

powykonawczy) 

 

 

Przyłącze wody .......................................................................................................................................  

Przyłącze kanalizacji sanitarnej ..........................................................................................................  

Przyłącze kanalizacji deszczowej .........................................................................................................  

Przyłącze energetyczne .........................................................................................................................  

Przyłącze teletechniczne ......................................................................................................................  

Przyłącze gazu .....................................................................................................................................  

Inne urządzenia ....................................................................................................................................  

potwierdzenie przyjęcia wniosku 

 

Znak sprawy:  

IDP. 
SmartGEM – 



 

 

 

 

Wykonane roboty drogowe: 

zjazd:

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

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

[długość, szerokość, powierzchnia, rodzaj na wierzchni przed i po budowie(przebudowie) zjazdu - opis stanu przed budową zjazdu(np. pow. 

zieleni, chodnika, rodzaj nawierzchni) i po budowie zjazdu (długość szerokość , 

powierzchnia zjazdu, rodzaj nawierzchni] 

chodnik:

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

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

          [długość, szerokość, rodzaj nawierzchni przed i po budowie (przebudowie) zjazdu] 

Załączniki: 

1. Pozwolenie na budowę. 

2. Decyzja uzgadniająca lokalizację urządzeń w pasie drogowym wydana przez ZDiZ lub Urząd Miasta Gdyni (Wydział 

Dróg / Wydział Inżynierii Ruchu / Wydział Inwestycji). 

3. Projekt zagospodarowania terenu  (plan sytuacyjny, konstrukcję zjazdu) - uzgodniony przez ZDiZ Gdynia lub Urząd 

Miasta Gdyni (Wydział Dróg / Wydział Inżynierii Ruchu / Wydział Inwestycji).  

4. Pomiary powykonawcze: 

• wbudowanych urządzeń, 

• zjazdu, 

• chodnika, 

5. Protokół odbioru [przyłącza kanalizacji deszczowej przez ZDiZ w Gdyni (w przypadku włączenia do sieci kanalizacji 

deszczowej). 

6. Oświadczenie  kierownika  budowy,   że  roboty  zostały  wykonane  zgodnie z obowiązującymi przepisami                               

i uzgodnieniami ( dotyczy zjazdu). 

7. Oświadczenie  kierownika  (oryginał, kopia) budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenów 

przyległych do budowy (pas drogowy)  

 

 

 

 
…………………………………………………………… 

(data i czytelny podpis wnioskodawcy/pełnomocnika) 

 

 

 

Informacja przedstawiana zgodnie z art.13 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 95/48/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) [RODO]: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Zarząd Dróg i Zieleni,  81-384 Gdynia, ul. 10 lutego 24, tel. 58 761 20 00, email: 

sekretariat@zdiz.gdynia.pl; 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) –email: iod@zdiz.gdynia.pl; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku oraz w celu późniejszej archiwizacji na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a), c), e) RODO, 

Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, Kodeksu postępowania administracyjnego oraz instrukcji kancelaryjnej (zgodnie z ustawą z dnia 14 

lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach); 

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  do  czasu  ostatecznego  zakończenia  prowadzonego  postępowania,  a  następnie  przez  przewidziany  

przepisami prawa  okres archiwizacji tego rodzaju dokumentacji; 

6) posiada  Pani/Pan  prawo  żądania  od  ADO  dostępu  do  danych  osobowych,  prawo  do  ich  sprostowania, usunięcia, ograniczenia  przetwarzania  oraz do  

wniesienia  sprzeciwu  wobec ich przetwarzania (art. 15, 16, 17, 18, 21 RODO); 

7) posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie dotyczącym danych kontaktowych oznaczonych 1 i podanych  

dobrowolnie; 

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2 dotyczącej przetwarzania 

przekazanych danych osobowych niezgodnie z RODO; 

9) podanie danych osobowych (z wyjątkiem danych oznaczonych 1 ,jako dobrowolne) jest konieczne dla rozpatrzenia sprawy. 

mailto:sekretariat@zdiz.gdynia.pl
mailto:iod@zdiz.gdynia.pl

