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

Kalisz, dnia ………………………………………..

(Wnioskodawca – imię nazwisko/nazwa firmy/pieczęć)*

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

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji
w Kaliszu
ul. Złota 43
62-800 Kalisz

(adres)

……………….........................……………...…………………
(NIP/REGON)*

WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym.
Wnoszę o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego ulicy:
…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………....
(nazwa ulicy)

w Kaliszu o powierzchni łącznej …………………………………………….......................................................................m2
w tym:
 jezdni / miejsc postojowych
…………………………………........................................................ m2,
 chodnika
............................................................................................ m2,
 pozostałych (pasa zieleni / pobocza)
............................................................................................ m2.
w celu wykonania ................................................................................................................................................
Powyższa ulica posiada nawierzchnie:
 jezdni
bitumiczna, kostka betonowa, kostka kamienna, destrukt, gruntowa, płyty betonowe*
 chodnika
bitumiczna, kostka betonowa, kostka kamienna, płytki betonowe*
Planowany okres zajęcia pasa drogowego:
od dnia ....................................................... do dnia ....................................................... / wg harmonogramu*
Nr uzgodnienia: ……………….............…………........……………. z dnia ………….........................................………......….…
Wykonawcą robót będzie: …….............................................................................................................................
Kierownikiem robót będzie: ....................................................................................tel. ......................................
Wykonawcą odtworzenia nawierzchni będzie.....................................................................................................
Właścicielem (zarządcą) urządzeń infrastruktury technicznej umieszczonej w pasie drogowym będzie:
.............................................................................................................................................................................
Nr poprzedniego zezwolenia ……..................................................……… z dnia …...................……………………………
Do wniosku załącza się:
1) plan sytuacyjny w skali 1:500 z domiarami i zakreślonym kolorem czerwonym obrysem zajętej powierzchni pasa drogowego,
2) zatwierdzony projekt organizacji ruchu nr ……….................................………................................................………. z dnia ………........................…………..,
3) kserokopię opinii z Narady Koordynacyjnej lub potwierdzenia zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę lub pozwolenia
na budowę,
4) harmonogram robót w przypadku etapowego prowadzenia robót,
5) potwierdzenie przyjęcia zlecenia na odtworzenie nawierzchni w przypadku, gdy wymaga tego uzgodnienie lokalizacji,
6) pełnomocnictwo udzielone przez Inwestora, w przypadku gdy inwestora reprezentuje pełnomocnik, bądź też potwierdzone notarialnie pełnomocnictwo oraz kserokopię dowodu potwierdzającego wniesienie opłaty skarbowej z tytułu udzielonego pełnomocnictwa na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Kaliszu w wysokości 17,00 zł.

Wykonawca stwierdza, że posiada pełny asortyment materiałów oraz odpowiedni sprzęt i moc przerobową, a także rozeznanie
uzbrojenia terenu do prowadzenia bez przerwy powyższych robót.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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
(ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informuję, że Administratorem przekazanych we wniosku danych osobowych
jest Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu, z siedzibą w Kaliszu przy ul. Złotej 43. Administrator powołał Inspektora ochrony danych z którym
można skontaktować się telefonicznie: +48 62 / 598 52 00 lub e-mailowo: iod@mzdik.kalisz.pl.
Przekazane dane będą przetwarzane w celu wydania zezwolenia o które Państwo wnioskujecie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek
wynikający z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych). Dane będą przechowywane po załatwieniu sprawy przez okres wynikający
z obowiązującej u Administratora „Instrukcji Kancelaryjnej”.
Macie Państwo prawo do żądania udostępnienia swoich danych, a w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości do sprostowania, uzupełnienia lub
ograniczenia przetwarzania na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych przez Administratora. Jeżeli uznacie, że przetwarzanie danych
narusza przepisy RODO możecie wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości rozpatrzenia
złożonego wniosku i wydania zezwolenia. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.
* niepotrzebne skreślić

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

