Bielsk Podlaski, dnia ............................
1....................................................................
(imię i nazwisko lub nazwa wnioskodawcy)

......................................................................
......................................................................
(adres wnioskodawcy, ewentualnie tel. kontaktowy)

2...................................................................
(imię i nazwisko lub nazwa właściciela urządzenia)
…………………………………………………….

...................................................................
(adres właściciela urządzenia; ewentualnie tel. kontaktowy)

Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski
ul. Kopernika 1
17-100 Bielsk Podlaski

WNIOSEK
o wydanie zezwolenia (decyzji/umowy) na zajęcie pasa drogowego ulicy
...................................................... w Bielsku Podlaskim celem wykonania
.................................................................................................. w dniu /dniach*
.................................................................................... zajmując powierzchnię :
- jezdni: dł. ....................szer. ………….. powierzchnia ................. m2 rodzaj
nawierzchni ………………………………………………….
- chodników i ciągów pieszych: dł. .................... szer. ………………...
powierzchnia………..............m2 rodzaj nawierzchni ……………………...
- pozostałe elementy pasa drogowego: dł. ..................szer. ......…………
powierzchnia…………m2 rodzaj nawierzchni ………………………………...
i umieszczenie urządzenia nie związanego z funkcjonowaniem drogi od (data) :
……………………………...
- w jezdni; powierzchnia rzutu poziomego urządzenia …………….m2
- poza jezdnią; powierzchnia rzutu poziomego urządzenia .……...….m2
* - wniosek o zajęcie pasa drogowego należy złożyć z co najmniej 10 dniowym
wyprzedzeniem (10 dni roboczych) przed planowanym terminem jego zajęcia.

Do wniosku załączam:
1. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 odcinka pasa
drogowego z zaznaczeniem granic i z podaniem wymiarów planowanej
powierzchni jego zajęcia a w przypadku reklamy jej wymiarów.
2. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu, określający sposób zabezpieczenia
robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa drogowego, jeżeli zajęcie pasa
drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze
albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu
pojazdów lub pieszych.
3. Ogólny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 z zaznaczeniem
zajmowanego odcinka oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót gdy
nie jest wymagany projekt organu ruchu.
4. Harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym, zwłaszcza w
przypadku etapowego przeprowadzenia robót.
Wykonawcą robót będzie …………………………………………….......................................

Właścicielem urządzeń będzie ………………………………………........................................
Za okres końcowy zajęcia pasa drogowego uważa się dzień przywrócenia terenu
do stanu pierwotnego i przekazania go protokołem odbioru zarządcy drogi.
UWAGA! teren zajęty obejmuje cały plac budowy tj. miejsce wykopu,
odkładu urobku, składowania materiałów, powierzchnię zajętą przez
sprzęt, barakowozy itp.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27.4.2016 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), dalej: RODO informuję, że:
1. Administrator danych:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski,
ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski.
2. Inspektor ochrony danych:
dane kontaktowe inspektora ochrony danych - Urząd Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika1,
17-100 Bielsk Podlaski; e-mail: iod@bielsk-podlaski.pl, tel. 85 731 81 39
3. Cele przetwarzania danych osobowych:
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie w celu:
Wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.
4. Podstawa prawna przetwarzania:
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 40 ustawy o drogach
publicznych oraz art. 63 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.).
5. Odbiorcy danych:
Dane osobowe będą przekazane podmiotowi przetwarzającemu, realizującemu na rzecz
Burmistrza zadania z zakresu obsługi systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją.
6. Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
7. Okres przechowywania danych osobowych:
Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 5 lat (kategoria archiwalna BE 5 –
z zastrzeżeniem, że Archiwum Państwowe dokona ekspertyzy i utrzyma lub przedłuży ten
termin).
8. Prawo dostępu do danych osobowych:
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i prawo do ich
sprostowania.
9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa ul. Stawki 2), gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
10.Konsekwencje niepodania danych osobowych:
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie
wskazanych we wniosku danych osobowych spowoduje brak możliwości wydania decyzji.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.

W przypadku udostępnienia numeru telefonu wyrażam zgodę na jego przetwarzanie.

.................................................... ……………………………………..
(podpis wnioskodawcy)
(podpis właściciela urządzenia)

