..………………, 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 celu
prowadzenia w nim robót niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem
i ochroną dróg
……………………………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………….............................................
(nr i nazwa drogi, odcinka, miejscowość)

1. Rodzaj robót:
………………………………………………………………………………………………….......................
………………………………………………………………………………………………….......................
(dokładne określenie robót)

2. Nr uzgodnienia - decyzji …………………………………………………………………....................
3. Wymiary, powierzchnia oraz rodzaj zajętych elementów pasa drogowego drogi
wewnętrznej na czas prowadzenia robót:
1. Jezdnia:
a) przy zajęciu do 50% szerokości jezdni – długość......................... szerokość .....................
b) przy zajęciu powyżej 50% szerokości jezdni – długość................ szerokość .....................
2. Inne elementy pasa drogowego:
a) pobocza, chodniki, place, zatoki postojowe i autobusowe, miejsca parkingowe, ścieżki pieszorowerowe, ciągi piesze2
długość.................................... szerokość.....................................
b) pasy zieleni, rowy2
długość.................................... szerokość.....................................
3. Prowadzenie robót związanych z remontem elewacji (w tym malowanie, tynkowanie,
termomodernizacja) oraz remontem dachów:
długość.................................... szerokość.....................................
4. Rodzaj, wymiary, powierzchnia urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi,
lokalizowanych w wyniku prowadzonych robót:
…………………………………………………………………………………………………........................
………………………………………………………………………………………………....................…....
………………………………………………………………………………………………......................…..

5. Wykonawca robót:
.............................................................................................................................................................
adres:........................................................................................................tel. .....................................
6. Osoba odpowiedzialna za prowadzenie robót, właściwe oznakowanie oraz porządek i czystość
w rejonie robót:
.............................................................................................................................................................
(imię i nazwisko, tel. służbowy)

7. Inspektorem nadzoru będzie:
.............................................................................................................................................................
(imię i nazwisko)

8. Okres zajęcia pasa drogowego planuje się:
od dnia........................................………….. do dnia...................................................................
Za okres końcowy uważa się dzień przywrócenia terenu do stanu pierwotnego i zgłoszenia
zwolnienia pasa drogi do Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wlkp.
UWAGA!
1. Teren zajęty obejmuje plac budowy, tj. miejsce wykopu, odkładu urobku, składowania materiałów, powierzchnię zajętą
przez sprzęt, barakowozy, jak również drogi objazdowe i dojazdowe (z wyjątkiem objazdu po istniejącej sieci dróg).
2. Za zajęcie pasa drogowego drogi wewnętrznej pobiera się opłaty zgodnie z zarządzeniem Nr 59/2019
Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego z dnia 27.06.2019 r.
Do wniosku dołącza się:
1) plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zakreślonym obszarem zajętej powierzchni pasa drogowego
i zaznaczeniem wbudowanego urządzenia – 2 egz.,
2) plan orientacyjny z zaznaczoną lokalizacją urządzenie – 2 egz.,
3) oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczonego w pasie drogowym lub
o zgłoszeniu budowy albo kopii ww dokumentów,
4) szczegółowy harmonogram robót,
5) uzgodnienia dokumentacji do wglądu.

Wykonawca stwierdza, że posiada pełen asortyment materiałów oraz odpowiedni sprzęt i moc przerobową,
a także rozeznanie uzbrojenia terenu do prowadzenia bez przerwy powyższych robót.

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 celu prowadzenia w nim robót, 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”.

.....................................................................
(podpis i pieczątka)

