
……………………………………… ………………………………………
        (Imię i nazwisko)           (miejscowość i data)

………………………………………

………………………………………
        (adres, siedziba firmy)

………………………………………
          (telefon i/lub email)

                                                    
                                                                                                                     Urząd Gminy w Czerwinie
                                                                                                                     Plac Tysiąclecia 1 

07-407 Czerwin 

W N I OS E K
o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

Proszę o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej

……………………………………………….…………………………………………………………………………….…………..…………………... 
(nr drogi i nazwa)

w miejscowości  .…………………………………………………………….………………………………………………………………………

w celu wykonania robót ……………………………………..……………………..……………………………………………………………
( rodzaj robót i sposób wykonania)

I. Powierzchnia pasa drogowego (m2) potrzebna do realizacji w.w robót wynosi…………m2,   
                w tym:  

                
a) jezdnia - …………………………………… =  ……….…….m2

b) pobocze - …………………………………..=  …………….m2

c) chodnik - …………………………………   =  …………....m2

d) inne - ……………………………………….  =  ……………m2

II. Termin zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót wraz z wykonaniem całości prac 
i odbudowa konstrukcji nawierzchni wynosi:

                    od .............................. do.………………..…….. tj. dni ………………..

III. Powierzchnia rzutu poziomego urządzenia pozostawionego w pasie drogowym:

a) w obszarze zabudowanym ……………………………………………… = …………..m2

b) poza obszarem zabudowanym………………………………………... = …………..m2

IV. Właścicielem urządzenia jest: …………………….........................................................................

………………………………………..………………………..………….NIP………………………………………………..………………….

Sprawę  prowadzi Pan/i …………………………….……………..………… tel. …………………………………….……………..

V.        Wykonawcą robót będzie     ......................................................................................................

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



V. Kierownikiem robót odpowiedzialnym za wykonanie robót zgodnie z projektem,  zezwoleniem 
               zarządu drogi i za bezpieczeństwo ruchu oraz utrzymanie porządku  będzie:

     a) Imię i Nazwisko  …………………………………………………………………………….………………………….…………..

     b) zamieszkały(a)  ……………………………………………………..………………………………………………………………

     c) telefony kontaktowe  ………………………………………………………………………………….…………………………

     d) nr uprawnień  …………………………………………………………………………………………………….…….……………

                                                                                              …………………………………………………
                                                                                                                              (podpis)

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A) RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych tj. danych
kontaktowych zawartych w niniejszym wniosku przez administratora, tj.  Urząd Gminy w Czerwinie, Plac
Tysiąclecia1,  07-407  Czerwin,  w  celu  kontaktu  telefonicznego  i/lub  mailowego.  Zgoda  może  zostać
wycofana w dowolnym momencie.

………………………………………. ………………………………………………..
          (miejscowość i data) (podpis)

Wykaz załączników do złożenia wraz z wnioskiem:
1. Decyzja o pozwoleniu na budowę. 

       2. Decyzja lokalizacyjna wydana przez zarządcę drogi.
   3.  Pełnomocnictwo  (jeśli  w  imieniu  inwestora  występuje  pełnomocnik)  wraz  z  dowodem  opłaty  skarbowej  
w kwocie 17 zł , zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.

4. Harmonogram robót – wymagany w przypadku prowadzenia robót etapami.

Zarządca drogi może zażądać dostarczenia dodatkowych dokumentów.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że: 
1)  administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Gminy w Czerwinie, Plac Tysiąclecia1, 07-407 Czerwin 
2)  administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych
osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czerwin.pl;
3)  administrator  będzie  przetwarzał  Państwa dane osobowe  na podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  b)  RODO,  tj.  w celu  niezbędnym  do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, co wynika z ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym oraz z ustawy z dnia 
21 marca 1985 r. o drogach publicznych; 
4)  dane  osobowe  mogą być  udostępnione  innym  uprawnionym  podmiotom,  na podstawie  przepisów prawa,  a  także na  rzecz  podmiotów,  
z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią
prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
5)  administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6)  mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym
zasobie archiwalnym  i archiwach oraz w Rozporządzeniu Prezes Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji  kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych; 
2)  przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
3)  podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia w/w celów. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie
nierozpatrzenie wniosku;
4)  administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.


