
Załącznik Nr 1 do karty usługi / procedury zewnętrznej ZDMK- 30 

 

ZARZĄD DRÓG           
MIASTA KRAKOWA 

os. Złotej Jesieni 14, 31-828 Kraków 
Dział Zajęcia Pasa Drogowego  

pod Rozkopy i Awarie 

 
 
 
 

WNIOSEK 
O AWARYJNE ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO 

 

Dane zgłaszającego (inwestora)  
Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu gospodarczego (ew. pieczątka)/ 

Adres/ Nr telefonu/ NIP/ REGON/ PESEL 

Nr KRS/ Nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 

Dane wykonawcy prac (dotyczy: podmiotu gospodarczego) 

 

 

 

Lokalizacja miejsca awarii ……...…………………………………………………………………………………………………….. 
 

Elementy pasa drogowego Jezdnia Chodnik Pas zieleni Pas rozdziału Inna 

szer. </= 20%      

szer. > 20% </= 50%      

szer. > 50% </= 100%      

Powierzchnia zajęcia (m2)      

Termin rozpoczęcia prac Termin zakończenia prac Rodzaj awarii: 

(data) (data) 

(godzina) (godzina) 

Osoba odpowiedzialna za usunięcie awarii: 
Schemat organizacji ruchu drogowego 

(szkic względem posesji, punktów charakterystycznych ulic, placów, oznakowanie pionowe i 

urządzenia bezpieczeństwa ruchu, sposób zabezpieczenia robót) 
Imię i nazwisko:  

Telefon: 

Uwagi: 

 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych. 
 
Rozpatrzenie sprawy zgodnie z tą procedurą wymaga podania danych osobowych zgłaszającego awarię               

w zakresie: imienia, nazwiska, numeru ewidencyjnego PESEL, adresu do korespondencji/ adres 
zamieszkania, adres e-mail, numeru telefonu, osoby odpowiedzialnej za usunięcie awarii w zakresie: imienia, 
nazwiska, numeru telefonu, Zarządowi Dróg Miasta Krakowa z siedzibą ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, 

który będzie ich administratorem. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 
Potwierdzenie przyjęcia wniosku 



 

Informujemy Pana/Panią, że podane dane osobowe są przetwarzane w celu  wydania decyzji administracyjnej 

lub podpisania umowy cywilnoprawnej na czasowe zajęcie pasa drogowego w celu usunięcia awarii. 

 

Informujemy, że ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

Ponadto ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych z siedzibą: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w zakresie ochrony danych 

osobowych. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie powoduje cofnięcia skutków ich 

dotychczasowego przetwarzania. Twoje dane będą przechowywane przez okres wynikający z zapisów ustawy      

z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r., poz. 164 ze zm.)           

w związku z Instrukcją Kancelaryjną, Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, Instrukcją Archiwalną, 

stanowiącymi załącznik do Zarządzenia Nr 130/2017 Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu 

w Krakowie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia przepisów kancelaryjnych i archiwalnych.  

 

 

    Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: 

 

    Pan Leszek Marmon, e-mail:  iod@zdmk.krakow.pl 

 

Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych stanowi art. 20 pkt 8, art. 39 ust. 4 oraz art. 

40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 ze zm.).  
 
 
 

…….…………..………………… 

   Podpis zgłaszającego 
(Inwestora) 


