Zał. nr 5 do Pz. 1.3.1.

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

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

WNIOSEK
Proszę o wydanie zezwolenia w celu prowadzenia robót w pasie drogowym.
1. Nazwa jednostki wnioskującej:
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
PESEL: ..............................................

NIP: ..............................................

adres:
ulica: ......................................................................................................................................................
kod:.............................................. miejscowość: ...................................................................................
2. Cel zajęcia:
..............................................................................................................................................
3. Lokalizacja:
A/ nazwa ulicy: ................................................................................................................
B/ odcinek: ........................................................................................................................
4.

Procentowa wielkość zajmowanej szerokości jezdni z podaniem powierzchni zajęcia w m2:
- do 20% szerokości jezdni:...............................................
- do 50% szerokości jezdni:...............................................
- 100% szerokości jezdni:..................................................

5.

Rodzaj elementu zajętego pasa drogowego (niepotrzebne skreślić):

torowisko, pobocze, chodniki, place, zatoki postojowe, autobusowe, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, jezdnia.
6.Termin zajęcia: .................................................................................................
7. Inwestor:
a/ nazwa jednostki: .....................................................
b/ adres: ......................................................................
c/ telefon: ....................................................................
d/ email: ......................................................................
8. Wykonawca zakresu rzeczowego:
a/ nazwa jednostki: .....................................................
b/ adres: ......................................................................
c/ telefon: ....................................................................

9. Projekt tymczasowej organizacji ruchu :
a/ nr projektu .......................................................................
b/ wykonawca projektu tymczasowej organizacji ruchu na gruncie:
-

nazwa jednostki: ......................................

-

adres: .......................................................

-

telefon: ....................................................

10. Wykonawca robót drogowych:
a/ nazwa jednostki:.....................................................................................................
b/ adres: .....................................................................................................................
c/ telefon: ...................................................................................................................
11. Osoba odpowiedzialna za teren budowy:
a/ imię i nazwisko: ....................................................................................................
b/ adres: ....................................................................................................................
c/ telefon służbowy : ...................................................................................................
12. Osoba odpowiedzialna za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy:
a/ imię i nazwisko: ..................................................................................................
b/ adres: ...................................................................................................................
c/ telefon służbowy: ................................................................................................
13. Do wniosku zgodnie z § 1 pkt 3, 5 i 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 roku w
sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego ( Dz. U. Nr 140, poz 1481)
należy załączyć następujące załączniki :
a/ plan sytuacyjny odcinka pasa drogowego przewidzianego do zajęcia z podaniem jego wymiarów w skali 1:500,
b/ ksero decyzji ZDMiKP w Bydgoszcz uzgadniającej lokalizację urządzeń w pasie drogowym,
c/ ksero pozwolenia na budowę lub zgłoszenia,
d/ ksero zatwierdzonego projektu organizacji ruchu,
e/ harmonogram robót (w przypadku etapowego prowadzenia robót),
f/ oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym oraz
projekt budowlany obiektu umieszczanego w pasie drogowym (w przypadku budowy zjazdu).

…………………………………………….……
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 prowadzenie robót w pasie drogowym.
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).

