Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim
Wydział Infrastruktury Komunalnej
ul. Jana Głogowskiego 3/5 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
1/ Wnioskodawca .............................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
PESEL: ........................................................... NIP:..........................................................
2/ Rodzaj inwestycji .........................................................................................................
...........................................................................................................................................
3/ Inwestor ........................................................................................................................
...........................................................................................................................................
4/ Wykonawca robót .........................................................................................................
...........................................................................................................................................
5/ lokalizacja .....................................................................................................................
...........................................................................................................................................
6/ data złożenia wniosku ..................................................................................................
7/ a) powierzchnia zajęcia jezdni:
• (do 20% szerokości jezdni)
........................(m2)
• (20 – 50% szerokości jezdni)
........................(m2)
• (powyżej 50% szerokości jezdni
........................(m2)
b) powierzchnia zajęcia innego elementu pasa drogowego (np.: chodnika, pobocza,
trawnika)
........................(m2)
c) powierzchnia umieszczonych urządzeń (rzut poziomy)
.......................(m2)
d) powierzchnia zajęcia w celu umieszczenia obiektu budowlanego …....................(m2)
e) powierzchnia zajęcia w celach reklamowych (powierzchnia reklamy)……….........(m2)
f) powierzchnia zajęcia pod wydzielone miejsce parkingowe
.......................(m2)
g) powierzchnia zajęcia pod tymczasowe stoiska handlowe i usługowe.......................(m2)
h) powierzchnia zajęcia pod ogródki przed punktami gastronomicznymi …..............(m2)
i) powierzchnia zajęcia pod zieleń przydomową i ogródki
.……………. (m2)
j) powierzchnia zajęcia w celu umieszczenia ocieplenia budynków, izolacji ..……. (m2)
k) powierzchnia zajęcia w celu umieszczenia platform i pochylni dla niepełnosprawnych
….…...……. (m2)
l) powierzchnia zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w innych celach
niż wymienione w poz. a – k
.......................(m2)

8/ okres zajęcia od.................................................... do ..................................................
9/ proponowany schemat oznakowania robót – projekt organizacji ruchu zatwierdzony
przez organ zarządzający ruchem (Komisja Bezpieczeństwa Ruchu w Starostwie
Powiatowym w Ostrowcu Św., ul. Iłżecka 37)
...........................................................................................................................................
10/ Kopia decyzji z dnia.............................. nr ................................................................
zezwalającej na zlokalizowanie urządzenia, obiektu w pasie drogowym
11 / Osoba odpowiedzialna za zajęcie pasa .....................................................................
...........................................................................................................................................
podpis wnioskodawcy ......................................................................................................
-verte-

WIK - 11 –V

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r. poz.
922) informujemy, że:
1)

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z siedzibą przy ulicy Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

2)

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań w sprawach dotyczących:
-zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.

Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie i w granicach przepisów
prawa.
3)

posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,

4)

obowiązek podania danych wynika z:
- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257
z późn. zm.),
- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania
zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016r. poz.1264 t.j.)

Ma Pan/Pani prawo
dostępu do swoich danych, prawa ich poprawienia oraz prawa do kontroli przetwarzanych danych osobowych
zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
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