..........................................................
..........................................................
..........................................................
NIP - ………….…………………………..

Legnica, dnia ..............................................

(wnioskodawca)

Zarząd Dróg Miejskich
ul. Wojska Polskiego 10
59-220 Legnica

WNIOSEK
Wnoszę o wyrażenie zgody na zajęcie pasa drogowego
ul. .........................................................................................................................................
 Wykonawca (zajmujący pas drogowy): .............................................................................................
.............................................................................................................................................................
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie robót oraz właściwe oznakowanie:
imię i nazwisko: ..................................................................................................................................
adres: ..................................................................................................................................................
telefon kontaktowy: .............................................................................................................................
 Inwestor : ............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
 Cel zajęcia pasa drogowego: ..............................................................................................................
.............................................................................................................................................................
 Nr uzgodnienia (z ZDM) ......................................................... z dnia ...............................................
 Nr decyzji pozwolenia na budowę ............................................ z dnia ..............................................
 Dane do obliczenia należnej opłaty za zajęcie pasa drogowego:
Okres zajęcia pasa drogowego:
od dnia ......................................... do dnia .........................................
łączna ilość dni: ..................................................................................
powierzchnia zajęcia pasa drogowego wynosi
a)
jezdnia - do 20% szer. jezdni
............................................... ... m 2
jezdnia - od 20% do 50% szer. jezdni ................................................... m2
jezdnia - powyżej 50% szer. jezdni
................................................... m 2
b)
chodnik ................................................... m2
c)
pozostałe elementy ................................................... m2
 Sposób zabezpieczenia prowadzonych robót .....................................................................................
.............................................................................................................................................................

................................................
(podpis wnioskodawcy)

Załączniki:
1. Plan sytuacyjny zajmowanego odcinka pasa drogowego, z obrysem zajmowanej powierzchni.
2. Ogólny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000.
3. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu drogowego.
4. Oświadczenie o posiadaniu lub kserokopia ważnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenie budowy
prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej.

Klauzula informacyjna
Informujemy, że:
1. Administratorem danych udzielonych powyżej jest Zarząd Dróg Miejskich z siedzibą przy ul. Wojska
Polskiego 10, w Legnicy (kod pocztowy: 59-220), tel.: 76/756-46-00 adres e-mail: zdm@zdm.legnica.eu
2. Celem zbierania danych jest wydanie decyzji administracyjnej w sprawie zgody na zajęcie pasa drogowego.
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do nadania biegu powyższej sprawie, rozpatrzenia jej,
zaopiniowania oraz wydania ostatecznej decyzji/ podpisania stosownej umowy.
W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja sprawy, o którą Pani/Pan wnioskuje powyżej.
5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami
danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z informacją
i wyrażam zgodę się na udostępnienie danych osobowych

……………..…………….
(data)

……….…………..…..………………………
(podpis)

