F-1/WKSiW(14)

Strzegom, dnia ………………………………………

……………………………………………
(imię i nazwisko)

……………………………………………
……………………………………………
(adres zamieszkania)

……………………………………………
(numer telefonu do kontaktu )

Urząd Miejski w Strzegomiu
Wydział Gospodarki Komunalnej,
Ochrony Środowiska i Wsi
Rynek 38
58-150 Strzegom
WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej
w celu umieszczenia urządzenia
.........................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(nr i nazwa drogi, ulicy, odcinka, miejscowości)

1.

Rodzaj robót :

...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
…………………………………………….………………………………………………………………………………………………………
(dokładne określenie robót)

2. Wymiary, powierzchnia oraz rodzaj zajętych elementów pasa drogowego na czas wykonywania
robót :
jezdnia dł. ...............................
szer. ...............................
pow. ...................................................
rodzaj nawierzchni ..................................................................................................................
inne elementy -

dł. ...............................

szer. ...............................

pow. .................................................

rodzaj nawierzchni ...............................................................................................................

www.bip.strzegom.pl
Formularz aktualny na dzień 26.02.2021r.

Strona 1

F-1/WKSiW(14)

1. Rodzaj, wymiary, powierzchnia urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi podana
w m2, lokalizowanych w wyniku prowadzenia robót:

..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…
2. Generalnym Wykonawcą będzie :

...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
(imię i nazwisko kier. z ramienia Generalnego Wykonawcy)

3. Inspektorem nadzoru będzie......................................................................................................
(imię i nazwisko)

.........................................................................................................................................................
(instytucja, nr tel. służbowego)

(podpis, pieczątka)

4. Okres zajęcia pasa drogowego planuje się :
od dnia .................................................................. do dnia ....................................................................................
Za okres końcowy zajęcia uważa się dzień przywrócenia terenu do stanu pierwotnego i przekazania go
protokółem odbioru do tutejszego Zarządcy drogi – Urząd Miejski w Strzegomiu.
Wykonawca stwierdza, że posiada pełny asortyment materiałów oraz odpowiedni sprzęt i moc
przerobową, a także rozeznane uzbrojenia terenu do prowadzenia bez przerwy powyższych robót.

Prawidłowość danych na wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem.

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

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

(podpis osoby upoważnionej i pieczątka
przedsiębiorstwa prowadzącego prace)

(podpis i pieczątka kierownika robót)

Potwierdza się przyjęcie robót zleconych naprawy nawierzchni i innych w terminie jak wyżej

……………………………………………………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
..................................................................................................................................................................................................
(nazwa przedsiębiorstwa)
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...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
(określenie robót)

....................................................................................................
(podpis kierownika odpowiedzialnego za roboty naprawcze)

Potwierdza się przyjęcie wykonania oznakowania jak w projekcie w terminie określonym przez
wykonawcę robót.
UWAGA !
1.
2.

Teren zajęty obejmuje cały plac budowy tj. miejsce wykopu, odkładu urobku, składowania materiałów, powierzchnię zajętą przez
sprzęt, barakowozy, jak również drogi objazdowe i dojazdowe (za wyjątkiem objazdu po istniejącej sieci dróg).
Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłatę zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2015r. (Dz. U. z 2015r. poz.
328 t.j.) oraz uchwałą Rady Miejskiej w Strzegomiu Nr 28/2004 z dnia 26 kwietnia 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłaty za
zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych.

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

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

(wnioskodawca)

(miejscowość i data)

Załączniki:
1. Plan sytuacyjny z domiarami i zakreślonym kolorem czerwonym obrysem zajętej powierzchni pasa drogowego.
2. Szczegółowy harmonogram robót.
3. Projekt organizacji ruchu zatwierdzony przez Starostę Powiatowego w Świdnicy (nr typowego projektu z Instrukcji oznakowania robót
prowadzonych w pasie drogowym).
4. Kserokopię uzgodnienia dokumentacji (lokalizacji).
Forma odbioru dokumentu: (zaznaczyć właściwy kwadrat)
odbiór osobisty*
odbiór za pośrednictwem poczty/ gońca
OPŁATA SKARBOWA:
Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej czynność podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł (za
pełnomocnictwo). Natomiast dla celów o których mowa w art. 2 ust.1 ustawy czynność nie podlega opłacie skarbowej lub może być zwolniona z opłaty
skarbowej zgodnie z załącznikiem wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia - rubryka 4.
Opłaty można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu p.11 (parter prawe skrzydło) lub na rachunek bankowy Gminy Strzegom
Santander Bank Polska S.A. O/Strzegom 81 1090 2343 0000 0005 9800 0229.

*Pouczenie:
Wnioskodawca zobowiązany jest do odbioru pisma w dniu ustalonym przez tut. urząd. Dokument nie odebrany w ustalonym dniu zostanie przesłany na adres
Wnioskodawcy. Jeżeli Wnioskodawca zamierza dokonać odbioru dokumentu przez upoważnioną osobę, to osoba ta powinna przedstawić stosowne
pełnomocnictwo do odbioru dokumentu.
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KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 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 (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1 z późn. zm.)
informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Urząd Miejski w Strzegomiu reprezentowany przez Burmistrza
Strzegomia z siedzibą Urząd Miejski Rynek 38, 58 – 150 Strzegom.
2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu jest Pan Tomasz Wadas.
Kontakt do inspektora ochrony danych adres e-mail: iodo@amt24.biz
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji podania o wydanie zezwolenia na zajęcie
pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia urządzenia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO
oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, oraz Uchwały Nr 28/04 Rady
Miejskiej w Strzegomiu z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie 1 m2 pasa
drogowego dróg gminnych.
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat, od ostatecznego zakończenia sprawy.
5. Ma Pani/Pan prawo do:
- dostępu do treści swoich danych;
- żądania sprostowania lub usunięcia swoich danych;
- żądania ograniczenia przetwarzania;
- wniesienia sprzeciwu;
- cofnięcia zgody na przetwarzanie, jeśli dokonuje się ono na podstawie dobrowolnej zgody (nie
wpływa to wszakże na legalność przetwarzania danych między udzieleniem zgody a jej cofnięciem).
6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych
osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2019r. poz. 1781).
7. Urząd Miejski w Strzegomiu nie prowadzi zautomatyzowanego przetwarzania danych w formie profilowania.
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie imię i nazwisko, adres zamieszkania jest
obligatoryjne. Nie podanie w/w danych skutkować będzie brakiem realizacji wniosku.
9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

Burmistrz Strzegomia
Zbigniew Suchyta
Oświadczenie składającego wniosek:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie numer telefonu do celów kontaktowych
TAK

NIE

………………………………………
(data i podpis wnioskodawcy)
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