
 .............................................................................................................                Łódź, dnia ...........................  
imię i nazwisko, adres zamieszkania lub siedziby firmy 
 
 .................................................  ...........................................................  
c.d. 
NIP: ................................. ;REGON: ..................................  
 
Telefon / E-mail: ................................................................  
 

Zarząd Dróg i Transportu 
90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 173  

 
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego 

Wnoszę o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, 
przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, w celu umieszczenia urządzeń 
infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami 
ruchu drogowego. 
 
rodzaj urządzenia: ........................................................................................................................  

uszczegółowiony rodzaj zajęcia 

 

ulica: ...............................................................................................................................  w Łodzi 

na odcinku: ...................................................................................................................................  

wykaz zajętych działek drogowych: ............................................................................................  

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

w okresie od: ..................................................... do ......................................................................    
 
 

o łącznej powierzchni (m2): ............................................................................................... w tym: 

 
Rodzaj Długość (m.b.) Średnica (mm) Ilość Data umieszczenia 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
 
 



Załączniki: (odpowiedni należy zaznaczyć znakiem „X” w okienku) 

 
Wnioskodawca świadomy jest, że: 
1)  za zajęcie pasa drogowego będzie zobowiązany uiścić opłatę, zgodnie z Uchwałą Nr XV/642/19 Rady 
Miejskiej w Łodzi z dnia 16 października 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat  
za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele niezwiązane  
z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. 
 
 
Deklaracja odbioru decyzji: /*właściwe podkreślić lub wpisać 

1. osobiście 
2. wysyłka na adres: .........................................................................................................................................    

 
 
 

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
 
Informuję, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg i Transportu 90-447 Łódź, ul Piotrkowska 173,  
2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@zdit.uml.lodz.pl, 
3) dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia postępowań o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego 

na podstawie art.40 ustawy o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 730) 
4) dane będą przekazywane następującym odbiorcom, lub kategoriom odbiorców danych: podmiotom, które mają 

podpisane z Zarządem Dróg i Transportu umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 
5) dane będą przechowywane przez okres pięciu lat, 
6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania oraz prawo do 
przenoszenia danych, 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,  
8) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, warunkiem wydania decyzji, jest Pani/Pan zobowiązana do 

ich podania, niepodanie danych osobowych spowoduje brak możliwości rozpoznania sprawy,  
9) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 
 
                                                                                                 
 
 
 

  ..................................................................   
                                                                                                                                        czytelny podpis 

 szczegółowy plan sytuacyjny z zaznaczoną lokalizacją zajętego pasa drogowego 

 kopia zaświadczenia o nadaniu numeru NIP/REGON lub wypis z rejestru działalności 
gospodarczej lub wypis z KRS  

 decyzja lokalizacyjna wydana przez Wydział Uzgodnień Infrastruktury Niedrogowej 
ZDiT 

 oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę lub o zgłoszeniu budowy 
lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno 
budowlanej. W przypadku robót niewymagających zgłoszenia lub pozwolenia na 
budowę (budowa przyłączy) należy załączyć kopię protokołu potwierdzającą 
zgłoszenie robót do zasobu geodezyjno-kartograficznego. 

 oryginał pełnomocnictwa lub poświadczone notarialnie kopie oraz dowód uiszczenia 
opłaty skarbowej w wysokości 17 zł, za każde pełnomocnictwo, opłatę należy wnieść 
na konto GETIN BANK S.A. w Katowicach II O/Łódź Nr 08 1560 0013 2025 0305 
5133 0016 

 inne: 
 


