
IM-IV-15

POTWIERDZENIE  PRZYJĘCIA WNIOSKU

ZGŁOSZENIE ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO CELEM USUNIĘCIA AWARII

data

IMIĘ:

NAZWISKO:

PESEL:

ADRES ZAMIESZKANIA:

TELEFON:

NAZWA PODM. GOSP.:

NIP/ REGON:

ADRES SIEDZIBY:

TELEFON:

W przypadku działania przez pełnomocnika (imię, nazwisko, PESEL pełnomocnika):

ADRES
DO KORESPONDENCJI:

TELEFON:
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W związku z usunięciem awarii urządzenia/ obiektu w pasie drogowym:

ULICA/ DZIELNICA:

RODZAJ URZĄDZENIA/ OBIEKTU:

proszę  o  określenie  warunków  zajęcia  pasa  drogowego,  warunków  jego  przywrócenia  do  stanu  poprzedniego

oraz ustalenia wysokości opłaty za to zajęcie.

I. Powierzchnia zajęcia pasa drogowego

JEZDNIA: dł.:                m szer.:                m tj. pow.:               m2 rodz. nawierzchni:

CHODNIK: dł.:                m szer.:                m tj. pow.:               m2 rodz. nawierzchni:

ZIELENIEC/POBOCZE: dł.:                m szer.:                m tj. pow.:               m2 rodz. nawierzchni:

SPRZĘT: dł.:                m szer.:                m tj. pow.:               m2

SZEROKOŚĆ JEZDNI W MIEJSCU ZAJĘCIA: m

SZEROKOŚĆ ZAJĘTEJ JEZDNI: <=20% >20%-<=50% >50-<=100%

TERMIN ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO: ilość dni: od dnia: do dnia:

II. Osoba odpowiedzialna za zabezpieczenie i oznakowanie miejsca wykonywania robót:

IMIĘ I NAZWISKO:

PESEL:

ADRES ZAMIESZKANIA:

TELEFON:

III. Wnioskodawca stwierdza, że wykonawca robót posiada pełny asortyment materiałów oraz odpowiedni sprzęt i moc 
przerobową, a także rozeznanie uzbrojenia terenu do prowadzenia bez przerwy powyższych robót.

Przyjmuję do wiadomości, że prowadzenie robót bez zgody zarządcy drogi, nie przedłużenie zezwolenia po jego wygaśnięciu,
prowadzenie robót o powierzchni  większej niż określona we wniosku, skutkuje naliczeniem kar w wysokości  dziesięciokrotnej
stawki za zajęcie pasa drogowego za każdy dzień od dnia jego ujawnienia, na podstawie art. 40 ust. 12 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych.

UWAGA: 
Warunki techniczne odtworzenia nawierzchni pozostają jak dla robót prowadzonych w normalnym trybie prowadzenia
robót w pasach drogowych dróg publicznych w Mysłowicach (zostaną określone w decyzji nakładającej opłatę za zajęcie
pasa) z tym, że ich zakres musi obejmować zarówno zakres bezpośrednio związany z robotami jak i obszar zniszczeń
spowodowany przez uszkodzone urządzenie.

Za końcowy okres zajęcia pasa drogowego uważa się dzień przywrócenie pasa drogowego do     stanu, zgodnie 
z     wydanymi warunkami odtworzenia nawierzchni.
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OŚWIADCZENIE:

Przyjmuję odpowiedzialność za:

1) prawidłowe oznakowanie i  zabezpieczenie miejsca robót – od dnia udzielenia zezwolenia do dnia bezusterkowego
odbioru pasa drogowego przez zarządcę drogi,

2) niezwłocznego zgłoszenia terminu zakończenia robót i protokolarne przekazanie terenu po zakończeniu robót,

3) stan techniczny nawierzchni i urządzeń w miejscu robót:

- w przypadku prowadzenia robót w okresie od 16 marca do 14 listopada w czasie 24 miesięcznej gwarancji,

- w przypadku prowadzenia robót w okresie zimowym t.j. od 15 listopada do 15 marca w czasie 36 miesięcznej gwarancji.

4) wszelkie szkody i straty osób trzecich wynikłe w trakcie prowadzenia robót jak i w okresie gwarancyjnym.

Jednocześnie  wykonawca  robót  jest  zobowiązany  na  koszt  własny  w  terminie  trwania  ww.  gwarancji  do usuwania
usterek  i wad  technicznych  powstałych  bez  względu  na  to,  czy  dotyczą  one  wykonawstwa  robót  czy materiałów.
W okresie tym wykonawca jest zobowiązany do czuwania nad stanem technicznym nawierzchni i urządzeń w miejscu
prowadzenia robót.

Jeśli w okresie gwarancji  nawierzchnia będzie osiadała wykonawca robót jest zobowiązany w terminie uzgodnionym
z zarządcą  drogi  do  ponownego odkrycia  wykopu do poziomu urządzenia  podziemnego,  ponownego prawidłowego
wykonania robót ziemnych i ponownego odtworzenia nawierzchni. 

Jeżeli nawierzchnia będzie wykazywała nieszczelności, koleinowanie, deformacje nie związane z podłożem wykonawca
ponownie odtworzy nawierzchnię z prawidłowym jej uszczelnieniem na połączeniach.

Oświadczam, że w przypadku podania błędnych danych, ponoszę odpowiedzialność za konsekwencję wynikające z tego faktu.

Na podstawie art.  16 ust. 1 lit  a)  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 (RODO)  wyrażam zgodę na przetwarzanie  przez  Urząd
Miasta Mysłowice moich danych osobowych celem przeprowadzenia postępowania administracyjnego.
Potwierdzam zapoznanie się z informacjami wynikającymi z art. 13 RODO (strona 4 wniosku). 

PODPIS WNIOSKODAWCY/PEŁNOMOCNIKA

Załączniki do wniosku:
1. mapa lub szkic miejsca awarii z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego,

2. informacja o sposobie zabezpieczenia robót.
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INFORMACJA
Na podstawie art. 13 w zw. z art. 12 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 – Prezydent Miasta Mysłowice informuje, że:

-  administratorem  danych  osobowych  jest  Prezydent  Miasta  Mysłowice  z  siedzibą  w  Urzędzie  Miasta  Mysłowice
przy ul. Powstańców 1,
- dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – tel.: (32)31-71-245, e-mail.: m.patalag@um.myslowice.pl,
- Administrator danych osobowych – Prezydent Miasta Mysłowice - przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących
przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody,
- dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji postępowania administracyjnego dotyczącego lokalizacji reklamy w pasie
drogowym,
-  odbiorcami  danych  osobowych  mogą  być  organy  władzy  publicznej  oraz  podmioty  wykonujące  zadania  publiczne
lub działające  na  zlecenie  organów  władzy  publicznej,  w  zakresie  i  w  celach,  które  wynikają  z  przepisów  powszechnie
obowiązującego  prawa  oraz  inne  podmioty,  które  na  podstawie  stosownych  umów  podpisanych  z  Miastem  Mysłowice
przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Prezydent Miasta Mysłowice,
- dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych. Kryteria okresu
przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt,
- osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych,
- osoba, której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie,
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
- istnieje możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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