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załącznik nr 4 
do zarządzenia nr 2/19 

   Dyrektora ZDiUM 

 
..........................................................................                Wrocław, dnia …………………………… 

 
........................................................................ 
 
........................................................................ 
(imię i nazwisko oraz adres lub nazwa i siedziba podmiotu 
 występującego o zajęcie pasa drogowego) 
 

tel. …………………………..….; fax: ………………………………….. 
 
NIP : ……………………………..…;  REGON : …………………….. 
 
PESEL (osoba fizyczna): …………………………………………….  

  

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu 

ul. Długa 49 

53-633 Wrocław 

 

Wniosek  

o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi publicznej przy ul. ……….……..……. 

 

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

 

Obręb ………………………   AM-…………………………… działka nr  ………………………… 

 

na okres:  od …………………………………..     do ………..………………………………. 

 

w celu umieszczenia ogródka gastronomicznego o wymiarach zajętej powierzchni:  

.................................... x ........................................ 

Łączna powierzchnia wynosi: ……………………............................................................. m2; 

 
Oświadczam, że posiadam zezwolenie Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu nr ………………….. 

 
NOZA.430…………..……………………………………………………………… z dnia ………………………..……… na umieszczenie  

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

(wpisać cel zajęcia) 
 
 

Przyjmuję do wiadomości informacje o zasadach przetwarzania moich danych osobowych:  

1) administratorem moich danych osobowych jest Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, ul. 
Długa 49, 53-633 Wrocław; 

2) z inspektorem ochrony danych można się skontaktować wysyłając e-mail na adres iod@zdium.wroc.pl; 

3) moje dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia niniejszego wniosku; 

4) podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO1); 

5) odbiorcami moich danych osobowych będą firmy prowadzące serwis IT systemów informatycznych 
używanych w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu oraz firmy realizujące dla Zarządu Dróg 
i Utrzymania Miasta we Wrocławiu usługi pocztowe; 

6) dane osobowe przechowywane będą zgodnie z przepisami prawa oraz z Jednolitym Rzeczowym 
Wykazem Akt obowiązującym w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu; 

7) mam prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla rozpatrzenia wniosku; 

9) moje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do 
profilowania.  
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Do wniosku załączam: 

1) szczegółowy plan sytuacyjny (mapę zasadniczą) w skali 1:500 z zaznaczeniem lokalizacji  
i wymiarów ogródka gastronomicznego oraz zaznaczeniem położenia lokalu, w którym 
prowadzona jest podstawowa działalność gastronomiczna - Zarząd Geodezji, Kartografii  

i Katastru Miejskiego we Wrocławiu, Biuro Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz 
Opracowań Geodezyjnych, al. Marcina Kromera 44, tel. (71) 327-2(261-262); 

2) opinię dotyczącą wpływu przewidywanego zajęcia pasa drogowego na kwestię bezpieczeństwa 
ruchu drogowego - Urząd Miejski Wrocławia, Wydział Inżynierii Miejskiej, Dział Zarządzania 
Ruchem, ul. Gabrieli Zapolskiej 4, tel. (71) 777-86-372); 

3) opinię Koordynatora Projektu Plastycznego Wystroju Miasta w zakresie wyglądu plastycznego 
ogródka wraz z projektem aranżacji ogródka, z zaznaczonymi charakterystycznymi wymiarami 

ogródka- Urząd Miejski Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8, tel. (71) 777-93-582); 

4) w przypadku lokalizacji ogródka gastronomicznego na obszarze objętym ochroną 
konserwatorską – pozwolenie konserwatorskie lub opinię konserwatorską - Biuro Miejskiego 
Konserwatora Zabytków, ul. Bernardyńska 5, tel. (71) 777 94 512); 

5) tytuł prawny do lokalu (umowa), przed którym ma być organizowany ogródek 

gastronomiczny2); 

6) kserokopię aktualnego dokumentu potwierdzającego status prawny wnioskodawcy (np. wypis  
z właściwego rejestru lub ewidencji lub inny równoważny dokument) oraz kserokopie 
zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON i identyfikacji podatkowej NIP2); 

7) jeżeli strona działa przez pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa lub uwierzytelniony odpis 
pełnomocnictwa z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł2). 

 
 

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

       podpis wnioskodawcy (osoby upoważnionej) 
 
 
 
Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania 
zezwoleń na zajęcie pasa drogowego  

3. Uchwała Nr XXIV/869/08 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 11 września 2008 r. w sprawie ustalenia stawek 
opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach Miasta Wrocławia  

___________________________ 
1) rozporządzenie 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 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
2) niepotrzebne skreślić  


