
           Gdańsk, dnia .........................  
 
……………………………………. 
pieczątka Inwestora   

        Gdański Zarząd Dróg i Zieleni 
        ul. Partyzantów 36 

80-254 Gdańsk  
 
 

W N I O S E K 
o podanie warunków technicznych projektowania oświetlenia ulic: 

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

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

1. Zapotrzebowanie mocy – moc maksymalna ........................... kW 
2. Przewidywany termin przyłączenia ww. obiektów ........................... 
3. Dane kontaktowe projektanta (telefon, email): 

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

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

Załączniki: 
1. Plan zabudowy na mapie sytuacyjno-wysokościowej lub szkic sytuacyjny, określający 

usytuowanie projektowanego oświetlenia względem istniejącej sieci. 
2. Zakres projektowanego oświetlenia naniesiony na mapie pobranej ze strony www.gzdiz.gda.pl 

z zakładki Dział Energetyczno-Teletechniczny z zaznaczoną docelową organizacją ruchu 
(szczególnie lokalizacją przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych). 

3. Kopia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o lokalizacji 
inwestycji celu publicznego (tam gdzie nie ma obowiązującego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego). 

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

podpis i pieczątka Inwestora  

 
 
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 44509, 
3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań GZDiZ (wynikających z przepisów ustawi aktów 
prawa miejscowego, w tym Statutu GZDiZ wprowadzonego Uchwałą Nr XXXII/900/09 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 
stycznia 2009 roku, oraz przepisów wykonawczych), w związku z potrzebami wynikającymi z koniecznością załatwienia 
sprawy, której dotyczy niniejszy dokument, 
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 niezbędne do załatwienia sprawy 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 w zakresie określonym w przepisach jest niezbędne do załatwienia sprawy, której dotyczy 
niniejszy dokument, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne 
 


