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

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

( wnioskodawca )
...................................................................
......................................................................

(miejscowość , data )

Powiatowy Zarząd Dróg
w Myszkowie z/s w Żarkach
ul.Myszkowska 59
42-310 Żarki
WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej
w celu prowadzenia robót
...................................................................................................................................................
( Nr i nazwa drogi, odcinka,miejscowości)

1.Rodzaj robót
.....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
(dokładne określenie robót)

2.Wymiary, powierzchnia oraz rodzaj zajętych elementów pasa drogowego na czas
wykonywania robót :
jezdnia do 20% szer. jezdni dł. ............................ szer. .............................. pow. ...............................
do 50% szer. jezdni dł. .............................szer. .............................. pow. ...............................
do 100% szer. jezdni dł. .............................szer................................ pow. ...............................
inne elementy –
..................................dł. .............................szer. ............................... pow. ..............................
rodzaj nawierzchni ................................................................................
3.Rodzaj, wymiary, powierzchnia urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi,
lokalizowanych w wyniku prowadzenia robót /podać w m2/:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Uwaga : Opłata uiszczana corocznie na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985r / Dz.U z
2017r poz.2222/
4.Wykonawcą robót będzie :
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
5.Kierownikiem robót będzie :
.....................................................................................................................................................
/ imię nazwisko tel.służbowy/

6.Okres zajęcia pasa drogowego planuje się :
od dnia ............................................... do dnia ...................................... przez okres.............dni

Do wniosku dołącza się :
1.plan sytuacyjny w skali /1:1000, 1:500 / * z zakreślonym obrysem zajętej powierzchni pasa
drogowego i podaniem wymiarów
2.plan orientacyjny z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego
3.projekt organizacji ruchu przez .............................................................................................**
/ właściwy dla danej drogi organ zarządzający ruchem/

4.szczegółowy harmonogram robót **
5.uzgodniona dokumentacja do wglądu
6.oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę lub o zgłoszeniu robót do
organu budowlanego
7.kopię decyzji uzgadniającej z dnia .................... nr ............................. zezwalającego na
umieszczenie urządzenia w pasie drogowym
Prawidłowość danych na wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem

....................................................
/ podpis inwestora /

.....................................................
/ podpis kierownika budowy/

* niepotrzebne skreślić

Klauzula informacyjna
Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dotyczą
Podstawa prawna: Art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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 ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz.Urz.UE.L.Nr 119), zwanego daje
RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie ( PZD w Myszkowie) z siedzibą
przy ul. Myszkowska 59, 42-310 Żarki; tel.: 34 3148304 e-mail: sekretariat@pzd.com.pl
2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych: iod@pzd.com.pl
3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są na podstawie: art 6 ust. 1Lit. C i e RODO, celem ewidencjonowania, prowadzenia
i archiwizacji korespondencji.
4. Dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa następującym kategoriom
odbiorców: organom władzy publicznej, a także podmiotom przetwarzającym dane, na podstawie umów powierzenia.
5. Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych osobowych do Państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat poczynając od dnia 1 stycznia roku następnego od daty jej
wytworzenia po utracie przez dokumentację praktycznego znaczenia dla potrzeb danego organu lub jednostki organizacyjnej
oraz dla celów kontrolnych.
7. Panu/Pani przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia
danych.
8. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych
osobowych Pana/Pani dotyczących naruszałoby przepisy RODO.
9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Podanie danych jest dobrowolne. Administrator informuje, że
konsekwencją podania niekompletnych danych będzie pozostawienie sprawy bez rozpoznania zgodnie z Kodeksem
postępowania administracyjnego.

