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Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach

Wniosek 3b
Zgłoszenie awarii

Zgłoszenie awarii urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi,
znajdujących się w pasie drogowym.
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Zarząd Dróg Miejskich
w Gliwicach
ul. Płowiecka 31
44-121 Gliwice

tel. (32) 300-86-00
fax (32) 300-86-99
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1. Zgłaszam awarię

www.zdm.gliwice.pl
2. Ulica

odcinek

3. 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.

4. Właściciel urządzenia
5. Wykonawca robót
6. Osoba do kontaktu z ZDM w Gliwicach
Imię

nazwisko

tel.

Wnosimy o wydanie decyzji o naliczeniu opłat za zajęcie pasa drogowego
Przyjmujemy na siebie odpowiedzialność za:
– prawidłowe zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót,
– niezwłoczne zgłoszenie terminu zakończenia robót i protokolarne przekazanie terenu do
ZDM w Gliwicach po zakończeniu robót,
– stan techniczny nawierzchni i urządzeń w miejscu robót w okresie 24 miesięcznej gwarancji,
– wszelkie szkody i straty osób trzecich wynikłe w trakcie robót jak i w okresie gwarancyjnym,
– wniesienie należnych opłat na podstawie decyzji ZDM w Gliwicach.

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
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SZKIC ZAJĘCIA

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.

Przed wejściem w teren zobowiązuje się protokolarnie przejąć od przedstawiciela ZDM w Gliwicach pas drogowy
w miejscu wystąpienia awarii.
Prawidłowość danych na wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem:

(czytelny podpis i pieczęć wnioskodawcy)
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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

* podanie numeru telefonu jest dobrowolne i służyć będzie wyłącznie do kontaktu urzędu z klientem.
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