
Załącznik nr 1 

 

Gdańsk, dnia …………………………. 

 

………………………………………….… 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

 (wnioskodawca, nr dowodu, tel. kontaktowy) 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

 
- o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym;  

- o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji 

architektoniczno–budowlanej;  

- o zamiarze budowy przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, 

gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych, dla których sporządzono plan sytuacyjny na 

kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego *. 
 

W wykonaniu § 1 ust. 5 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 roku w 

sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (t.j. Dz.U. z 2016 r. 

poz. 1264) w związku z koniecznością zajęcia pasa drogowego 

ul.….……………………………………………………………………………………………………. w Gdańsku dla potrzeb 

prowadzenia robót związanych z …………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 233 §1 

KK) oświadczam, że posiadam ważne pozwolenie na budowę obiektu umieszczanego w 

pasie drogowym/ posiadam zgłoszenie budowy lub prowadzonych robót właściwemu 

organowi administracji architektonicznej – budowlanej/ zamierzam dokonać budowy 

przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i 

telekomunikacyjnych, dla których sporządzono plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy 

zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego* nr ………………………………………………………………………………………………….. z 

dnia …………………………... wydane przez ……………………….……………………………………………………… 

 
 

 

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

 

* niepotrzebne skreślić 

 
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.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. 

  


