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         Pleszew, dnia ………….............. 
                

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

    (właściwy zarządca drogi lub jego pełnomocnik)  

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

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

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

                      (adres, telefon)  

        STAROSTA PLESZEWSKI 

        UL. POZNAŃSKA 79 

        63-300 PLESZEW 
 

     

  

Wniosek 

o wydanie opinii w zakresie geometrii drogi w projekcie budowlanym   
 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 

poz. 2351 ze zm.) w związku z z §3 ust.1 pkt.3, §6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na 

drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017r. poz. 784)  

 

Wnoszę o wydanie opinii w zakresie geometrii drogi w projekcie budowlanym dla 

inwestycji drogowej polegającej na: 

 
 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 
(nazwa inwestycji) 

 

Załączniki: 

1) upoważnienie dla osoby działającej w imieniu zarządcy drogi 

2) opis techniczny zawierający podstawowe założenia projektowe z  charakterystycznymi parametrami 

technicznymi drogi, tj. prędkość projektowa, klasa techniczna drogi, pochylenia poprzeczne i podłużne, 

szerokość elementów przekroju, podstawowy opis stanu istniejącego  

3) plan orientacyjny skali od 1:10 000 do 1:25 000 

4) parametry geometryczne drogi wraz z geometrią skrzyżowań i zjazdów przedstawione na planie sytuacyjnym 

w skali 1:500, zawierającym 

a) oś projektowanej drogi z opisem  

b) zwymiarowanie elementów drogi (szerokość wszystkich elementów pasa drogowego, łuki kołowe, 

poszerzenia jezdni na łukach, łuki na skrzyżowaniach i zjazdach) 

c) pochylenia poprzeczne, skosy wyznaczyć w miejscach charakterystycznych, 

d) lokalizacja przejść dla pieszych, przejazdów dla rowerzystów, podział na pasy ruchu, 

e) elementy odwodnienia jak np. wpusty deszczowe, które mogłyby kolidować z przejściami dla pieszych, 

przejazdami dla rowerzystów 

f) legenda ze wszystkimi istniejącymi i projektowanymi elementami, 

5) przekroje normalne (charakterystyczne) w skali 1:50  

Opcjonalnie1: 

6) sprawdzenie widoczności na: wyprzedzanie, zatrzymanie (dotyczy w szczególności obiektów 

inżynierskich), 

7) sprawdzenie trójkąta widoczności na wlotach skrzyżowania dla uzasadnienia znaku B-20 „Stop” 

8) przekrój podłużny 

9) inne dokumenty   

  

   

 

............................................................. 
  ( podpis inwestora lub osoby upoważnionej)  

                                                           
1 Niepotrzebne skreślić 



 
 

Klauzula informacyjna 

Starostwa Powiatowego w Pleszewie 

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. 

przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez 

Starostwo Powiatowe w Pleszewie 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Pleszewski z siedzibą przy  

ul. Poznańskiej 79, 63-300 Pleszew; tel.: 62 742 96 52. 

2. W Starostwie Powiatowym w Pleszewie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym 

można skontaktować się pod numerem telefonu ogólnego: 62 74 29 600 lub pod adresem e-mail: 

iod@powiatpleszewski.pl 

3. Do zakresu działania samorządu powiatowego należy wykonywanie określonych ustawami:  

• zadań własnych o charakterze ponadgminnym; 

• zadań zleconych z zakresu administracji rządowej; 

oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień zawieranych z organami administracji publicznej. 

Starostwo Powiatowe w Pleszewie gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających  

z przepisów prawa, a w szczególności z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 

2017 r., poz. 1868). Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z przepisów prawa krajowego i 

unijnego. 

4. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie 

niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może 

przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom (np. organy  administracji publicznej, wymiar 

sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane  

z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON). 

Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub właściwie skonstruowane, zapewniające 

bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Starostwo 

Powiatowe w Pleszewie w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa dotyczących 

archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż 

okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie 

od 5 do 50 lat lub być przetwarzane bezterminowo, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy i przepisów.  

6. W związku z przetwarzaniem przez Starostwo Powiatowe w Pleszewie Pani/Pana danych osobowych, 

przysługuje Pani/Panu prawo do: 

• dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe 

nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania 

zobowiązany jest  Starosta Pleszewski; 

• sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO; 

• usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w 

pozostałych przypadkach, w których Starostwo Powiatowe przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów 

prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji; 

• ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO; 

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO,  

z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Starostwo Powiatowe  

w Pleszewie posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa. 

7. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6  

ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do 

cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność  

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Starostwo Powiatowe w Pleszewie Pani/Pana danych 

osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu właściwego 

w sprawach ochrony danych osobowych to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. W Starostwie Powiatowym w Pleszewie nie wykonuje się przetwarzania Pani/Pana danych  

w sposób zautomatyzowany. 

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z wyżej wymienianą klauzulą. 

 

         ……………………………….. 

               (data, podpis) 


