Puławy, dnia ......................20……. r.
........................................................
(wnioskodawca - inwestor)

……………………………………………………………….
(nr. telefonu)

Zarząd Dróg Miejskich
w Puławach
ul. Skowieszyńska 51

WNIOSEK
O ZAWARCIE UMOWY NA ZAJĘCIE DROGI WEWNĘTRZNEJ W CELU PROWADZENIA ROBÓT I UMIESZCZENIA
URZĄDZEŃ NIEZWIAZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM DROGI
Wnoszę o wyrażenie zgody na zajecie drogi wewnętrznej, ul. …….……………………………..……… (działka
ewidencyjna nr …………………), w Puławach.
1. Cel zajęcia drogi wewnętrznej:
........................................................................................................................................
(dokładne określenie robót)

*Do posesji zlokalizowanej na działce geodezyjnej o nr ………..…………..
2. Wymiary, powierzchnia oraz rodzaj zajętych elementów drogi na czas wykonywania robót:

Element drogi

Długość

Szerokość

Powierzchnia

[m]

[m]

[m2]

Rodzaj nawierzchni

Jezdnia
Chodnik
Ścieżka rowerowa
Zatoka postojowa i autobusowa
Zieleń
Inne elementy
…………………………..
3. Rodzaj, wymiary urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi, lokalizowanych w wyniku
prowadzenia robót (należy podać długość przyłącza/sieci i/lub długość rury osłonowej):
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Zgoda zarządcy drogi na lokalizację w drodze Nr ...................................... z dnia .................................
Uzgodnienie dokumentacji technicznej w drodze Nr ..................................z dnia.................................
Protokół z narady koordynacyjnej Nr …………................................... z dnia ............................................
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4. Wykonawcą robót branżowych będzie (podać nazwę):
......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
5. Wykonawcą robót drogowych będzie (podać nazwę zakładu i osobę odpowiedzialną):
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
6. Planowany okres zajęcia drogi wewnętrznej:
a)

termin rozpoczęcia robót:
od dnia …………………….…… do dnia ………………………………, tj. ……………. dni

b)

planowany termin umieszczenia urządzenia:
od dnia …………….…………… do dnia ………………………………, tj. …………….. lat

Oświadczenie:
Oświadczamy, że przyjmujemy odpowiedzialność za prawidłowe i terminowe oznakowanie i zabezpieczenie
miejsca robót, od dnia udzielenia zezwolenia do dnia bezusterkowego odbioru terenu przez przedstawiciela Zarządu
Dróg Miejskich w Puławach.
Udzielimy Zarządowi Dróg Miejskich w Puławach 24 miesięcznej gwarancji obejmującej odpowiedzialność za
wszelkie odkształcenia nawierzchni i urządzeń inżynierskich bez względu na to czy dotyczą one wykonawstwa robót czy
materiałów. W okresie gwarancji zobowiązujemy się do czuwania nad stanem technicznym nawierzchni i urządzeń w
miejscu robót oraz przyjmujemy na siebie odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich za wszelkie szkody i straty
wynikłe zarówno w trakcie robót jak i w okresie gwarancyjnym.

Załączniki:
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z wrysowaną granicą pasa drogowego (linią zieloną),
zaznaczeniem
miejsca
planowanych
robót
oraz
określeniem
parametrów
technicznych
- 3 egzemplarze (teren zajęty obejmuje cały plac budowy tj. miejsce wykopu, odkład urobku, składowania
materiałów, powierzchnię zajętą przez sprzęt)
Oświadczenie o posiadaniu prawomocnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczonego w drodze wewnętrznej
lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzenia robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.
Opinia Zespołu ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci i Uzbrojenia Terenu.
Harmonogram robót prowadzonych w drodze wewnętrznej - w przypadkach etapowego prowadzenia robót,
Pełnomocnictwo lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (w przypadku wystąpienia w imieniu
wnioskodawcy pełnomocnika) wraz z załączonym potwierdzeniem opłaty w kwocie 17,00 zł uiszczonej na konto
Urzędu Miasta w Puławach: 91 1020 3147 0000 8102 0160 1194 – bank PKO BP SA.
Kserokopia uzgodnienia dokumentacji technicznej oraz kserokopia zgody na lokalizację urządzenia w drodze
wewnętrznej,
Informację o sposobie zabezpieczenia robót i odtworzenia pasa drogowego.

___________________________
(podpis i pieczęć wnioskodawcy)
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Uwaga:
Za umieszczenie oraz zajęcie drogi wewnętrznej pobierane są opłaty zgodnie z Zarządzeniem Nr A/50/2013 Prezydenta
Miasta Puławy z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zasad stosowania opłat za zajęcie
nieruchomości stanowiących własność gminy Miasto Puławy, położonych w Puławach, w celu realizacji infrastruktury
technicznej lub czasowego korzystania w celach doraźnych.
W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ
administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania ww. obowiązku doręczenie pisma pod
dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Poniższe informacje i oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody ma zastosowanie do osób fizycznych.
Administratorem danych osobowych wnioskodawcy jest Zarząd Dróg Miejskich w Puławach, ul. Skowieszyńska
51, 24-100 Puławy. Dane zbierane są wyłącznie w celu wydania decyzji (postanowienia), rozpatrzenia skargi bądź
wniosku oraz w celu archiwizacji. Ma Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie
danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego i rozpatrzenia
wniosku jak również w celu archiwizacji.
Dane osobowe będą ujawniane innym stronom postępowania i ich pełnomocnikom oraz podmiotom
przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres rozpatrywania sprawy oraz przez okres archiwizacji zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.
Wnioskodawcy przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz
usuwania danych na warunkach określonych w rozporządzeniu 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.
Wnioskodawca ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych kontaktowych tj.
numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania
danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Brak podania danych osobowych może skutkować pozostawieniem
podania (wniosku) bez rozpoznania na warunkach określonych w kodeksie postępowania administracyjnego. Podanie
danych kontaktowych, tj. numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej jest dobrowolne.
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych kontaktowych, tj. numeru telefonu lub adresu
poczty elektronicznej przez Zarząd Dróg Miejskich w Puławach, ul. Skowieszyńska 51, 24-100 Puławy w celu ułatwienia
kontaktu z wnioskodawcą w toku prowadzonego postępowania administracyjnego.

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

* niepotrzebne skreślić
** zależnie od charakteru zamierzonej inwestycji, zarządca drogi może żądać dodatkowych dokumentów
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