Zał. nr 6 do Pz. 1.3.1.

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

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
i KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ
ul. Toruńska 174a
85-844 Bydgoszcz

WNIOSEK
Proszę o wydanie zezwolenia na lokalizację /przyłącza/sieci/............. ...................................................
oraz na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w/w urządzeń na okres od dnia......................
do dnia 31-12-2029r.
1. Nazwa Inwestora:............................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
PESEL: ..............................................
NIP: ..............................................
adres:
ulica: .......................................................................................................................................................
kod:.............................................. miejscowość: ....................................................................................
telefon:..............................................
2. Cel zajęcia ( określić rodzaj urządzenia ):
przyłącze/sieć.............................................................................................................................
3. Lokalizacja:
A/ nazwa ulicy: ................................................................................................................
B/ odcinek: ........................................................................................................................
5. Powierzchnia rzutu poziomego urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego ( podać w m2):
długość w [m].......................x średnica w [m]............................... = ................ [m2]
Uwaga: opłata uiszczana corocznie na podstawie ustawy z dnia 21-03-1985r.
(Dz. U. z 2015r. poz. 460, z późn. zm.) o drogach publicznych
6. Okres zajęcia pasa drogowego w celu umieszczenia urządzenia w pasie drogowym:
.................................................................................................

…………………………………………….……
podpis wnioskodawcy

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
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 Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska
174a, 85-844 Bydgoszcz, e-mail: zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl, tel. (052) 582 27 23, w celu wydania
zezwolenia na lokalizację /przyłącza/sieci/ oraz na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia
urządzeń.
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).

