
Załącznik nr  4 

…………………………………………………………………… 
(miejscowość, dnia) 

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni  
ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk 

WNIOSEK 
o uzgodnienie dokumentacji projektowej

Proszę o wydanie uzgodnienia projektu: ………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

w pasie drogowym ul……………………………………… 
działki drogowe nr…………………………………………… 
obręb nr ………………………… 

Do wniosku o wydanie uzgodnienia załączam: 

□ 
1. Projekt budowlany, sporządzony na aktualnej mapie do celów projektowych w skali 1:500

przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zawierającej czytelną metrykę
geodezyjną i poświadczonej przez projektanta za zgodność z oryginałem - 4 egz.
a) w przypadku obowiązywania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego na mapie

należy nanieść linie rozgraniczające MPZP

□ 2. Projekt w wersji elektronicznej (format PDF) – 1 CD

□ 3. Oryginalne pełnomocnictwo  lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, udzielone przez
inwestora projektantowi (konkretnej osobie).

□ 
4. Aktualną opłatę skarbową w wysokości 17 zł. za okazanie jednego pełnomocnictwa (art. 1, ust. 1,

pkt 2 oraz art. 6, ust. 1, pkt 4 ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r ( tekst
jednolity: Dz. U. 2012, poz. 1282 z późn. zm.) Obowiązek ten powstaje z chwilą złożenia w organie
administracji publicznej wniosku.

□ 5. Projekt zieleni z inwentaryzacją i gospodarką drzewostanem – 2 egz.

□ 6. Inne (zależne od charakteru zamierzonej inwestycji).

Inwestor Pełnomocnik 

……………………………………………………………………………………… 
(Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu) 

…………………………………………………………………………………….. 
(Imię i nazwisko) 

……………………………………………………………………………………… 
(Adres) 

……………………………………………………………………………………. 
(Adres) 

……………………………………………………………………………………… 
(Numer telefonu, fax, e-mail) 

……………………………………………………………………………………… 
(Numer telefonu, fax, e-mail) 

KRS/PESEL…………………………………………………………………… 



Opłaty: 

BRAK

Ochrona danych osobowych: 

Oświadczenie: Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gdański Zarząd Dróg i  Zieleni moich danych 
osobowych zawartych w niniejszym wniosku zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz ustawy z dnia 10 maja 
2018 r. o ochronie danych osobowych (DZ. U. 2018 poz. 1000) w celu wydania uzgodnienia dokumentacji 
projektowej. 

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) wyjaśnia się, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Zarząd Dróg i Zieleni.
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk, e-

mail: info@gzdiz.gda.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb wydania uzgodnienia dokumentacji projektowej.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych

wynikających z przepisów prawa.
5. 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 w dowolnym momencie.

6. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub Inspektorem Ochrony
Danych, 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, a w pozostałym zakresie dobrowolne.

Miejsce złożenia i odbioru:

Biuro Obsługi Klienta Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, ul. Partyzantów 36, czynne: poniedziałki, wtorki, czwartki 
i piątki od 7.00 do 15.00 oraz środy od 7.00 do 16.30, tel. 58 34 12 041. 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa  z  dnia  21  marca  1985  r.  o  drogach  publicznych  (tekst  jednolity.:  Dz.  U.  z  2017 r., poz.
2222 z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity.: Dz. U. 2016, poz. 1827 z późn.
zm.)

3. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity.: Dz. U.
z 2017 r., poz. 1073)

4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332).
5. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity.: Dz. U. z
2016r., poz. 124 z późn. zm.).

Forma odbioru stanowiska organu: osobiście / pocztą * 

* niewłaściwe skreślić 

………………………………..…………………………………………….. 

(Imię, nazwisko, podpis osoby składającej wniosek) 
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