
Wręczyca Wielka, dnia ............................
............................................................
               (wnioskujący)

.............................................................
                    (adres)

.............................................................
                                                        Urz d  Gminyą

                                                         ul.  Sienkiewicza  1
                                                            42-130  Wr czyca  Wielkaę

W n i o s e k
o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową,

modernizacją , utrzymaniem i ochroną dróg

Wnioskodawca

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

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

wnioskuję o wydanie zezwolenia na częściowe zajęcie:

jezdni.................................................... m²    zajęcie pasa jezdni  ............................... %

ciągu pieszego, chodnika .................... m² ;    pobocza ........................... m²

zieleńca ................................ m² ,   przy drodze  …...........................................................................

na odcinku........................................................................................................................................

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

w  okresie  od dnia ..........................................  do dnia .................................................................

w celu wykonania robót ................................................................................................................................

Długość urządzenia w pasie drogowym wynosi .................... m,   średnica  zewnętrzna 
(rzut) ...................... m.

Powierzchnia w rzucie poziomym obiektu handlowego lub usługowego, innego obiektu, reklamy*

w pasie drogowym ............................m2

*  niepot rzebne  skre l iś ć

Wykonawca  o wiadcza,  e znane  mu s  przepisy:ś ż ą
1. Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (j. t. Dz. U. z 2017 r.  poz. 2222 z zm.)
2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektórych
    przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 6, poz. 33 z późn. zm.).
3. Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych



    warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym  
    zarządzeniem (Dz. U. Nr 177 z 2003 r. poz.1729)

Wnioskodawca  zobowi zuje  si  przestrzega  warunki  podane  przez  Urz d  Gminy,ą ę ć ą  
a  w  szczególno ci:ś
- przystąpić do robót i zakończyć je w terminie,
- zgłaszać na piśmie i uzyskiwać zgodę na wszelkie zmiany w zakresie zwiększania zajmowanej 
powierzchni ulicznej, terminu realizacji organizacji ruchu drogowego oraz technologii 
  wykonania robót instalacyjnych i drogowych określonych w wydanym zezwoleniu
- powiadomić zarząd drogi o zakończeniu robót i uzgodnić termin komisyjnego odbioru 
  technicznego zajmowanego terenu
- zapewnić swobodny dojazd w rejonie prowadzonych robót dla wszystkich pojazdów
  uprzywilejowanych.

Wykonawca  jest  poinformowany  o tym,  e:ż
- za zajmowanie pasa drogowego pobierane będą opłaty,
- ponosić będzie odpowiedzialność za szkody majątku mające związek z prowadzonymi   
  robotami w czasie ich trwania oraz wskutek wad ujawnionych po ich zakończeniu w okresie  
  obowiązującej gwarancji lub rękojmi za wady.

Odpowiedzialnym za stan robót oraz bezpieczeństwo ruchu kołowego i pieszego a także za
porządek i czystość w rejonie robót jest :

Kierownik budowy ...................................., adres  ..................................... tel. służbowy ......................

Za czniki:łą
1. Plan (szkic) sytuacyjny pasa drogowego
    przewidywanego do zajęcia z podanymi wymiarami oraz harmonogram robót
    umożliwiający ich wykonanie w określonym terminie.
2. Projekt zabezpieczenia terenu pasa drogowego zgodnie
    z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego*. ..................................................

     ( podpis wnioskodawcy)

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Wręczyca Wielka.  
2) kontakt  z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy we Wręczycy Wielkiej -   (e-mail   inspektor@odocn.pl,   nr tel. 

służbowego – 602 762 036).  
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w  związku ze złożonym wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa 

drogowego.
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Wręczyca Wielka, 
5)   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane  i  archiwizowane zgodnie z ustawą  z dnia 14 lipca 1983 o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach.
6) posiada  Pani/Pan  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  prawo  ich  sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 

danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO;
8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest konieczne ze względu na wydanie  zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. 
9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

….........................................................................
(data i podpis zainteresowanego
albo jego przedstawiciela ustawowego)

mailto:inspektor@odocn.pl

