..………………, dnia …………...............
Wnioskodawca
………………………………
………………………………
………………………………
Gmina Grodzisk Wielkopolski
ul. Stary Rynek 1
62-065 Grodzisk Wlkp.
WNIOSEK
o zawarcie umowy dzierżawy na zajęcie pasa drogowego drogi wewnętrznej w związku
z awarią urządzenia infrastruktury technicznej znajdującego się w drodze
Zawiadamiam, że w związku z awarią urządzenia infrastruktury technicznej …………............………
………………………….....................………………………………………………………………………...
(rodzaj urządzenia)

niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, znajdującego
się w pasie drogowym drogi wewnętrznej , w dniu …………………. dokonano zajęcia pasa
drogowego:
1. droga wewnętrzna/ulica …………………...……....………, dz. nr ew. ……………..........……………
2. data rozpoczęcia robót ………...………...………, data zakończenia robót ……………...…...……..
3. powierzchnia zajętego pasa drogowego:
- jezdnia drogi ……………………………. m2,
- pobocza, pasy zieleni, chodniki, place, zatoki postojowe i autobusowe, ścieżki
rowerowe, ciągi piesze …………………………….. m2,
- inne elementy niewymienione w pkt 1 lit b tabeli dotyczącej zasad ustalania oraz wysokości opłat
tytułem zajęcia pasa drogowego dróg wewnętrznych (niezaliczonych do żadnej kategorii dróg
publicznych) stanowiących własność Gminy Grodzisk Wielkopolski, zwanych dalej „drogami
wewnętrznymi”, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną
dróg – np. rowy ……………………… m2.
Zajęcie pasa drogowego - terenu obejmuje: wykop, odkład gruntu, zgromadzone materiały,
ustawienie sprzętu, itp.
4. Osoby odpowiedzialne za prowadzenie robot w pasie drogowym, oznakowanie i przywrócenie
pasa drogowego do stanu poprzedniego ………………………………............................................….
………………………………………………………………………………………………...........................

……………….....…………
(podpis zawiadamiającego)
Załączniki:
- plan sytuacyjny z zaznaczoną powierzchnią zajęcia pasa drogowego,
- schemat organizacji ruchu drogowego w zakresie: szkic frontu względem posesji, pkt charakterystycznych,
nazwy ulic, placów, oznakowanie poziome i urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 119.1 z 04.05.2016) informuję, iż:

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego (62-065) przy ulicy Stary Rynek 1. Z
administratorem można skontaktować się mailowo: grodzisk@grodzisk.wlkp.pl lub pisemnie na adres siedziby
administratora. Burmistrz Grodziska Wlkp. wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się
mailowo: iod@grodzisk.wlkp.pl
Dane przetwarzane są dla celów związanych z rozpatrzeniem wniosku o zawarcie umowy dzierżawy na zajęcie pasa
drogowego drogi wewnętrznej w związku z awarią urządzenia infrastruktury technicznej znajdującego się w drodze, na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców
danych osobowych, którymi mogą być podmioty upoważnione na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych zamieszczone zostały w klauzuli informacyjnej
wywieszonej na tablicy ogłoszeń lub na stronie internetowej www.grodzisk.wlkp.pl w zakładce: „Ochrona danych
osobowych”.

