.................................. dn. ...............................
...........................................
...........................................
...........................................
oznaczenie strony (imię, nazwisko, adres
lub nazwa i siedziba inwestora)

Gmina Strumień

tel. ………………………………..

ul. Rynek 4
43-246 Strumień
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia
w pasie drogowym robót

(PROWADZENIE ROBÓT)
Proszę o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
drogi................................... w miejscowości........................................dokładna
lokalizacja....................................................................................................................................
w celu wykonania:........................................................................................................................
......................................................................................................................................................
1. Powierzchnia pasa drogowego zajęta w celu wykonania w/w robót w m2 :............................
w tym:
a) jezdnia :
- do 20% szerokości jezdni …………………………………………………………….
- powyżej 20% do 50% szerokości jezdni ……………………………………………..
- powyżej 50% do całkowitego zajęcia szerokości jezdni ……………………………...
- pozostałe elementy ( chodnik, pobocze, zatoki) ………………………………………
2. Planowany termin zajęcia pasa drogowego: od dnia............................do dnia........................
tj. dni................. . (Za okres końcowy zajęcia pasa drogowego uważa się dzień przywrócenia
terenu do stanu poprzedniego i przekazania go protokółem odbioru podpisanym przez
przedstawiciela Urzędu Miejskiego w Strumieniu).
3. Wykonawcą robót będzie:
.....................................................................................................................................................
4. Kierownikiem budowy (robót) – odpowiedzialnym za wykonanie robót zgodnie z
projektem, zezwoleniem zarządu drogi i za bezpieczeństwo ruchu oraz utrzymanie porządku,
będzie Pan/i ......................................................, zam. ..............................................................
.................................................................,
nr uprawnień .............................................................. tel. komórkowy ....................................
Klauzula Informacyjna
Zgodnie z art. 13 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 zwanym w dalszej części RODO informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Strumieniu, ul.
Rynek 4, 43-246 Strumień
2. W celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych proszę kontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych:
inspektor@um.strumien.pl, tel. 33/ 85 70 142
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania zezwolenia na
prowadzenie robót w pasie drogowym - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz
na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez w czasie określonym przepisami
prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, przepisami archiwizacyjnymi ( okres 5 lat ).
5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
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,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016r
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej
9. podanie danych osobowych jest obowiązkowe w celu rozpatrzenia wniosku.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w
formie profilowania.

......................................................................
/data/

/ podpis wnioskodawcy /

Załączniki:
1. plan sytuacyjny pasa drogowego przewidywanego do zajęcia (szkic) z zaznaczeniem
granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, a w
przypadku umieszczenia reklamy – z podaniem jej wymiarów,
2. ksero decyzji uzgadniającej lokalizację urządzenia,
3. zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas robót – 2 egz.,*
- * niepotrzebne skreślić,

Uwaga :
Teren zajęty obejmuje cały plac budowy tj. miejsce wykopu, odkładu urobku, składowania
materiałów, powierzchnię zajętą przez sprzęt, barakowozy, jak również drogi objazdowe
i dojazdowe (za wyjątkiem objazdu po istniejącej sieci dróg).
Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłaty – na podstawie art. 40 ustawy
z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 25.02.2013r.
z póź. zm.) stawki opłat są określone w uchwale Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 30.09.2004 r. nr XXVII/454/2004 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat
za zajęcie pasa drogowego

