Urząd Miejski w Nysie, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa

tel.: 77 4080500, nysa@www.nysa.pl

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

........................,dnia ......................

WNIOSKODAWCA: Imię i Nazwisko / Nazwa firmy, adres

Nr NIP/PESEL...........................................

Burmistrz Nysy
ul. Kolejowa 15
48-300 Nysa

WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego dla prowadzenia robót i/lub (jeśli dotyczy) umieszczenia w pasie
drogowym obiektów lub urządzeń nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego /niepotrzebne skreślić/
1. Nazwa i adres właściciela lub zarządcy umieszczanych w pasie drogowym obiektów lub urządzeń nie
związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego /jeśli wnioskodawca nie jest
ich właścicielem lub zarządcą/:
......................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................
2. Cel zajęcia i lokalizacja – nazwa ulicy/nr drogi:

............................................................................................................................................................
................................................................................................................
3. Termin prowadzonych robót /jeśli dotyczy/: od ...................................... do ..........................................
Dokładną powierzchnię i okres zajęcia poszczególnych elementów pasa drogowego należy podać
w harmonogramie robót stanowiących załącznik do niniejszego wniosku
4. Powierzchnia rzutu poziomego obiektów lub urządzeń nie związanych z potrzebami zarządzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego [m2] /jeśli dotyczy/:
.....................................
Okres umieszczenia w/w obiektów lub urządzeń: od ................... do ........................../w przypadku
umieszczania na stałe w pozycji „do” należy wpisać bezterminowo/
5. Osoba odpowiedzialna za spełnienie warunków zezwolenia:
-imię i nazwisko
................................................................
-funkcja
................................................................
-adres zamieszkania
................................................................
6. Nr warunków lokalizacji obiektu lub urządzenia w pasie drogowym – jeśli zostały wydane na etapie
projektowania: .................................................. z dnia .........................

......................................
podpis wnioskodawcy

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia 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 (RODO), informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Nysa z siedzibą
w Nysie, ul. Kolejowa 15, kod pocztowy 48-300, adres e-mail: nysa@www.nysa.pl, telefon: 77 4080500,
reprezentowana przez Burmistrza Nysy;
2. Sposoby kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Gminie Nysa, to adres korespondencyjny: ul.
Kolejowa 15, 48-300 Nysa, adres e-mail: iod@www.nysa.pl;
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. e) unijnego rozporządzenia RODO w celu uzyskania zgody na zajęcie pasa drogowego;
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji;
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5. Przysługuje Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia
ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem,
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO;
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym;
8. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych
osobowych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa, umów powierzenia
lub stosownych upoważnień;
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

......................................
podpis wnioskodawcy

Załączniki:
szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub1:500 z zaznaczeniem granic i wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego
zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo
powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych; w przeciwnym wypadku stanowisko organu
zarządzającego ruchem odnośnie braku konieczności opracowania w/w projektu
ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informację o sposobie
zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu
harmonogram robót z podaniem powierzchni zajęcia z podziałem na zajęcie jezdni, chodnika, pobocza, innych części pasa drogowego (przy
zróżnicowaniu powierzchni zajęcia jezdni w zależności od szerokości zajęcia: do 20%, 20-50%, pow.50%)
upoważnienie wnioskodawcy /jeśli dotyczy/ do występowaniu w imieniu inwestora zadania
wniosek właściciela lub zarządcy umieszczanych w pasie drogowym obiektów lub urządzeń nie związanych z potrzebami zarządzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego z podaniem powierzchni rzutu poziomego tych urządzeń (w przypadku gdy wnioskodawca nie
jest właścicielem lub zarządcą) oraz okresu ich umieszczenia
oświadczenie: o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub
prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej lub o zamiarze budowy przyłączy
elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych, dla których sporządzono plan
sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
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Harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym i/lub umieszczenia obiektów
lub urządzeń
Powierzchnia zajęcia [m2] pasa drogowego /jeśli
Powierzchnia
dotyczy/
umieszczanych
Lokalizacja/ Okres
obiektów lub
jezdnia - % szerokości
ulica
zajęcia
chodnik pobocze inne urządzeń /jeśli
części dotyczy/ [m2]
< 20 % 20% do >50%
50%

........................................................
podpis wnioskodawcy
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