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

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

.........................................................
.........................................................
(imię, nazwisko, adres wnioskodawcy)

Tel.……….........................................

Urząd Miejski w Mielnie
ul. B. Chrobrego 10
76-032 Mielno

WNIOSEK
O ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO i WBUDOWANIE URZĄDZEŃ

1. Inwestor – płatnik:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Wykonawca robót ( zajmujący pas drogowy ):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie robót i właściwe oznakowanie
Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………………..
Adres:

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

Telefon:

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

3. Cel zajęcia: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Lokalizacja: ………………………………………………………………………………………………………………………………………
a) nazwa ulicy:

……………………………………………………………………………………………………………

b) rodzaj elementu zajętego pasa drogowego (niepotrzebne skreślić): pobocze,
chodnik, place, zatoki postojowe, autobusowe, ścieżki rowerowe, ciągi piesze,
jezdnia:
5. Dane do obliczenia należnej opłaty za zajęcie pasa drogowego
* Okres zajęcia pasa drogowego
od dnia ………………………… do dnia ………………………….
łączna ilość dni: …………dni
* Powierzchnia zajęcia pasa drogowego
a) jezdnia

dł. ………………

szer. …………….

pow. ………………… m2

b) chodnik

dł. ……………………… szer. ……………………… pow. ……………………… m2

c) pozostałe elementy

dł. ……………………… szer. ……………………… pow. ……………………… m 2

* Ograniczenie ruchu – zajęcie do 50% szerokości jezdni:

…………………………….. dni

* Ograniczenie ruchu – zajęcie powyżej 50% szerokości jezdni:

…………………………….. dni

6. Powierzchnia rzutu poziomego urządzenia umieszczonego w pasie drogowym:
Opis i wyliczenie: ……………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Suma powierzchni rzutów poziomych urządzeń umieszczonych w pasie drogowym:
……………………………… m2 ( poza obszarem zabudowanym )
……………………………… m2 ( w obszarze zabudowanym )
7. Przewidywany okres umieszczenia

urządzenia w pasie

drogowym:

od …………………………….do

………………………. ……

Prawidłowość danych zawartych we wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem

………………………………………………………………………………………
(podpis wnioskodawcy)

Klauzula informacyjna administratora danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski w Mielnie z siedzibą przy ul. B. Chrobrego 10 w Mielnie (76-032).
Wnioskodawca może kontaktować się listownie na adres siedziby lub mailowo na adres um@gmina.mielno.pl
Dane osobowe będą przetwarzane w celu określenia warunków umiejscowienia reklam, celem podjęcia działań niezbędnych do wydania
decyzji/zawarcia umowy.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niniejszy wniosek (Art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Dane osobowe Urząd Miejski w Mielnie może przekazywać:
- osobom upoważnionym przez Burmistrza Mielna – pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać
swoje obowiązki,
- podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych,
- innym podmiotom- np. kurierom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym i innym, które w oparciu o obowiązujące
przepisy mogą żądać przekazania danych.
Dane osobowe będziemy przetwarzać w okresie do czasu zmiany warunków decyzji/umowy użyczenia.
Wnioskodawca ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania.
Wnioskodawca ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Uwagi:
1)

Za okres końcowy zajęcia pasa drogowego uważa się dzień przywrócenia terenu do stanu pierwotnego i przekazania
go protokołem do zarządcy drogi.

2)

Opłatę za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym ( za lata następne ) należy uiszczać corocznie w terminie do
dnia 15 stycznia każdego roku, z góry za dany rok.

Do wniosku należy załączyć:
1.
plan sytuacyjny odcinka pasa drogowego przewidzianego do zajęcia z podaniem jego wymiarów w skali 1:500,
2.
kopię decyzji Burmistrza Mielna uzgadniającej lokalizację urządzeń w pasie drogowym,
3.
kopię pozwolenia na budowę lub zgłoszenia
4.
kopię projektu organizacji ruchu,
5.
harmonogram robót (w przypadku etapowego prowadzenia robót)

