
 

Druk nr 3 

                                                                       Bydgoszcz, dnia………………………. 

 

                                                                      
 
 
 
                                                                          Prezydent Miasta Bydgoszczy 
                                                                          ul. Jezuicka 1 
                                                                          85-102 Bydgoszcz 
  
                                                                          Zarząd Dróg Miejskich  
                                                                          i Komunikacji  Publicznej  
                                                                          w Bydgoszczy 
                                                                          ul. Toruńska 174a 
                                                                          85-844 Bydgoszcz 
 
                                                                          Komenda Miejska Policji  
                                                                          w Bydgoszczy 
                                                                          ul. Wojska Polskiego 4f 
                                                                          85-001 Bydgoszcz  
 
 

ZAWIADOMIENIE 
 
 
Działając na podstawie §12 ust.1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 

września 2003r w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach 

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

zawiadamiam o wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu  

na ul.…………………………………………………………………………………………… 

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

na odcinku……………………………………………………………………………………. 

w terminie ………………………………………….w celu wykonania robót…………… 

…………………………………………………przez………………………………………… 

na podstawie decyzji/umowy* nr………………………   z dnia……………………….. 

Zabezpieczenia i oznakowania miejsca/rejonu* robót dokona……………………... 

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

zgodnie z projektem organizacji ruchu zatwierdzonym pod Nr……………………. 

Za prawidłowe i zgodne z w/w projektem oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót 

w czasie ich trwania odpowiedzialny/a* jest Pan/Pani*……………………………. 

zatrudniony/zatrudniona* w ……………………………..tel……………………………….. 

 



 

Druk nr 3 

Jednocześnie zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia organu 

zarządzającego ruchem, zarządu drogi oraz komendanta Policji  

o wprowadzeniu/przywróceniu stałej organizacji ruchu* poprzez złożenie druku nr 4. 

 

 
 

 

 

 

                                                                         _____________________________________ 
                                                                                   (czytelny podpis wnioskodawcy) 
              

*niepotrzebne skreślić 

 

 

Ja niżej podpisany wyrażam zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO* wyraźną i dobrowolną zgodę  

na przetwarzanie moich danych osobowych przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy  

ul. Jezuicka 1 85-102 Bydgoszcz/ Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej  

w Bydgoszczy ul. Toruńska 174a 85-844 Bydgoszcz/ Komendę Miejską Policji w Bydgoszczy 

ul. Wojska Polskiego 4f 85-001 Bydgoszcz, w celu zawiadomienia o wprowadzeniu projektu 

organizacji ruchu. 

Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda spełnia wszystkie warunki o których mowa w art. 7 

RODO, tj. przysługuje mi możliwość jej wycofania w każdym czasie, zapytanie o zgodę zostało 

mi przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej formie oraz poinformowano mnie o warunku 

możliwości jej rozliczalności. Zostałem również poinformowany o celu ich zbierania, 

dobrowolności podania, prawie wglądu i możliwości ich poprawiania oraz że dane te nie będą 

udostępniane innym podmiotom.  

                                                                                   …………………………. czytelny podpis  

*Rozporządzenie 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). 

 

 

 

 


