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Wniosek 3a
Zajęcie pasa drogowego

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi w celu
prowadzenia robót i umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej
niezwiązanej /
związanej* z potrzebami zarządzania drogami.
dnia
Zarząd Dróg Miejskich
w Gliwicach

inwestor /

(wnioskodawca:

NIP: 631-244-02-61
REGON: 240009251

www.zdm.gliwice.pl

1234567890
12
11

¯

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012

pole do dyspozycji
ZDM

ul. Płowiecka 31
44-121 Gliwice

tel. (32) 300-86-00
fax (32) 300-86-99

¯

1234567890
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11

pełnomocnik*), (adres)

(telefon kontaktowy)**

(NIP / PESEL)		

1. Nr decyzji na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami
zarządzania drogami
z dnia
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2. Właściciel
lokalizowanego w pasie drogowym:
– imię i nazwisko / nazwa
– adres
3. Rodzaj robót:

4. Lokalizacja, powierzchnia, rodzaj zajętych elementów pasa drogowego, termin lub
harmonogram zajęcia pasa drogowego:
ulica lub numer działki + obręb

1

rodzaj1

dł.

szer.

pow.

termin (zajęcia)

jezdnia: do 20% szer., 20%-50% szer., pow. 50% szer.; zatoka; zjazd; chodnik; ścieżka rowerowa; pobocze; zieleniec; plac; itp.

5. Urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązane z funkcjonowaniem drogi lokalizowane
w wyniku prowadzenia robót:
urządzenie

2

ulica lub numer działki + obręb

usytuowanie2

w poprzek drogi, wzdłuż drogi w jezdni, wzdłuż drogi poza jezdnią, na obiekcie inżynierskim.

dł.

szer.

pow.
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6. Planowany okres pozostawienia urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi lokalizowanych w pasie drogowym
7. Generalnym wykonawcą będzie:
8. Kierownikiem robót będzie:
Nr dowodu osobistego

wydany przez

zamieszkały w

9. Inspektorem nadzoru będzie
Za okres końcowy zajęcia uważa się dzień przywrócenia terenu do stanu pierwotnego i przekazania go protokołem odbioru
do tutejszego Zarządu.
10. Odbiór osobisty decyzji:

tak /

nie*

Załączniki do wniosku:
1. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej
powierzchni zajęcia pasa drogowego.
2. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu 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 w rejonie przewidywanego zajęcia pasa drogowego.
3.Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu
budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.
4. Kopię decyzji z dnia
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zezwalającej na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami.
5. Szczegółowy harmonogram robót.
6. Uzgodnienia dokumentacji – do wglądu.
Niniejszym oświadczamy, że znane nam są przepisy związane z wykonywaniem robót na drogach publicznych, w szczególności:
– ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /jednolity tekst – Dz. U. nr 204 poz. 2086 z 2004r. ze zmianami/
– ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym /Dz.U. nr 98 z późn. zmianami/
– rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych
/Dz. U. nr 6 poz. 33 z późn. zmianami/
– rozporządzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenami i Ochrony Środowiska z dnia 10 luty 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych /Dz. U. nr 7, poz. 30/.
Niezależnie od powyższego oświadczamy, że roboty określone w pkt. 2 niniejszego wniosku uzgodnione zostały odpowiednio z następującymi instytucjami
/właściwe zakreślić/:
– G.O.Z.G. Rozdzielnia Gazu Gliwice
– Telekomunikacja Polska S.A.
– Rejon Energetyczny Gliwice
– P.E.C. Gliwice
– PWiK Gliwice
Gwarancja na nawierzchnię po oddaniu zajmowanego pasa drogowego wynosi 36 miesięcy.
Informacja dla osób fizycznych wynikająca z Rozporządzenia Europejskiego i Rady (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowychi w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016 nr 119.1)
1. Składając wniosek korespondencję lub inne dokumenty do Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych
zawartych w złożonych dokumentach. Na skutek niepodania danych wymaganych przez ZDM sprawa, z jaką Pan/Pani zwrócił/a się do ZDM może zostać
załatwiona z opóźnieniem, załatwiona nieprawidłowo lub nie będzie możliwa do rozpatrzenia.
2. Administratorem danych osobowych jest:
Zarząd Dróg Miejskich (ZDM), 44-121 Gliwice ul. Płowiecka 31.
W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się:
- pisemnie na adres: Zarząd Dróg Miejskich, 44-121 Gliwice ul. Płowiecka 31, lub
- korespondencją e-mail: iod@zdm.gliwice.eu z inspektorem ochrony danych (IOD)
3. Dane osobowe są przetwarzane przez administratora:
- na podstawie zapisów Artykułu 6 ust. 1 pkt a), b) i d) RODO, w celu działań przed, w trakcie i po realizacji sprawy, z jaką Pan/Pani zwrócił/a się do ZDM,
- na podstawie zapisów Statutu Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach, w celu obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub w celu wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
4. Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz innym odbiorcom, gdy jest to związane
z realizacją sprawy, z jaką Pan/Pani zwrócił/a się do ZDM.
5. Administrator przechowuje dane osobowe przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6. Administrator nie stosuje profilowania i zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.
7. Właściciel danych osobowych ma prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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Prawidłowość danych na wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem:

(czytelny podpis i pieczęć wnioskodawcy)

UWAGA!
Wnioskodawcę poucza się, że za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia (tj. za samowolne zajęcie pasa drogowego, przekroczenie terminu zajęcia pasa
drogowego lub zajęcie większej powierzchni niż określona w zezwoleniu) pobiera się karę pieniężną w wysokości określonej w art. 12 ustawy o drogach
publicznych (t. j. Dz. U. nr 71 z 2000 r. poz. 838 z późniejszymi zmianami).

i

Informacje kontaktowe:
Referat zajęć pasa drogowego na czas robót
pokój nr 5 PARTER – STREFA ŻÓŁTA
tel. (32) 300-86-13, (32) 300-86-14, (32) 300-86-56

* niepotrzebne skreślić
** podanie numeru telefonu jest dobrowolne i służyć będzie wyłącznie do kontaktu urzędu z klientem.
19v.1
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JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ

Zarząd Dróg Miejskich
w Gliwicach
ul. Płowiecka 31
44-121 Gliwice
NIP: 631-244-02-61
REGON: 240009251
tel. (32) 300-86-00
fax (32) 300-86-99
www.zdm.gliwice.pl

1. O czym należy wiedzieć:
– zajęcie pasa drogowego wymaga zgody ZDM w Gliwicach,
– wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót
i umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania
drogami należy złożyć nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem planowanych prac,
– kompletne wnioski są rozpatrywane zgodnie z datą ich wpływu do ZDM w Gliwicach,
jednocześnie informujemy, iż wnioski, w których brakuje wymaganych załączników będą
rozpatrzone dopiero po ich uzupełnieniu, o czym osoby składające wniosek zostaną poinformowane pismem.

2. Jak i gdzie załatwić sprawę:
– wypełniony wniosek należy złożyć w ZDM w Gliwicach lub przesłać pocztą albo faxem,
– wniosek składa inwestor lub jego pełnomocnik,
– decyzja zostaje wysłana pocztą (na wniosku jest możliwość zaznaczenia odbioru osobistego),
– informacji udziela: Referat zajęć pasa drogowego na czas robót:
Krzysztof Grzybowski – Główny Specjalista
pokój nr 5 PARTER – STREFA ŻÓŁTA
tel. (32) 300-86-13
Anna Woźniakowska – Podinspektor
pokój nr 5 PARTER – STREFA ŻÓŁTA
tel. (32) 300-86-56
Marek Złotosz – Specjalista
pokój nr 5 PARTER – STREFA ŻÓŁTA
tel. (32) 300-86-14
3. Załączniki:
– kopię mapy zasadniczej, tj. szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczeniem granic oraz podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego,
– zatwierdzony projekt organizacji ruchu drogowego jeśli zajęcie pasa wpływa na ruch drogowy,
ogranicza widoczność na drodze lub powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji
ruchu pojazdów lub pieszych w rejonie przewidywanego zajęcia pasa drogowego,
– oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie
drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót, właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej,
– kopię decyzji zezwalającej na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej
z potrzebami zarządzania drogami,
– szczegółowy harmonogram robót,
– uzgodnienia dokumentacji – do wglądu.
4. Opłaty:
– złożenie wniosku oraz wydanie zezwolenia nie podlega opłacie skarbowej (zwolnione
na podstawie części III ust. 44 kol. 4 pkt 9 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej),
– za zajęcie pasa ruchu drogowego naliczane są opłaty zgodnie z obowiązującymi Uchwałami,
– gdy wniosek składa pełnomocnik należy dołączyć pełnomocnictwo w oryginale lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa i opłatę skarbową w wysokości 17 zł. Opłaty skarbowe należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Gliwicach: ING 51 1050 0099
5261 0410 0000 0055 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Gliwicach (art. 1 ust. 1 pkt. 2 ustawy
o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006 r. Dz.U. z 2006 r. Nr 225 poz.1635).
5. Podstawa prawna
- art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych. (Dz. U. 2013.260 t.j.)
- art. 33 KPA (Dz. U. 2013.267. t.j.)
- ustawa o opłacie skarbowej (Dz. U. 2012.1282. t.j.)

