Załącznik nr 4 do instrukcji IDM – 08
Inwestor:
…………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko / Nazwa

Pabianice, dnia ........- ........- …………r.

…………………………………………………………………………………
Nr PESEL / NIP
…………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania - siedziba, nr tel.

Pełnomocnik:
…………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko / Nazwa
…………………………………………………………………………………
Nr PESEL / NIP
…………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania - siedziba, nr tel.

ZARZĄD POWIATU PABIANICKIEGO
WYDZIAŁ DROG i MOSTÓW
STAROSTWA POWIATOWEGO w
PABIANICACH
ul. PIŁSUDSKIEGO 2

ZGŁOSZENIE AWARYJNEGO ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO
.............................................................................................................................................................
.. (Nr i nazwa drogi, odcinka, ulicy, miejscowości)
I. Inwestor/Pełnomocnik informuje o czasowym awaryjnym zajęciu elementów pasa drogowego:
jezdni (do 50% szer.)

– dł. .......; szer. .......; pow. ......... m2, o nawierzchni ..................................

jezdni (pow.50% szer.)

– dł. .......; szer. .......; pow. ......... m2, o nawierzchni ..................................

pobocza, zieleńca

– dł. .......; szer. .......; pow. ......... m2, o nawierzchni ..................................

chodnika, ścieżki rowerowej – dł. .......; szer. .......; pow. ......... m2, o nawierzchni ..................................
Teren zajęty obejmuje cały plac budowy tj. miejsce wykopu, odkładu, urobku, składowania materiałów, oznakowanie, powierzchnię zajęta pod
sprzęt, barakowozy.

w okresie: od dnia ........- ........- …………r. do dnia ........- ........- …………r.

tj.: ............. dni

w celu usunięcia awarii: ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..
(przy robotach instalacyjnych podać wymiary montowanych urządzeń: długość w mb oraz średnicę)

.............................................................................................................................................................

2) Do niniejszego wniosku należy dołączyć:
- szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem
wymiarów powierzchni zajęcia pasa drogowego pod awarię.
- schemat organizacji ruchu i zabezpieczenia robót
- opis sposobu odtworzenia naruszonych elementów pasa drogowego
- pełnomocnictwo (jeżeli wniosku nie składa Inwestor, a osoba przez niego upoważniona) wraz
z potwierdzeniem dokonania opłaty skarbowej w kwocie 17 zł - zg, z częścią IV załącznika do
ustawy o opłacie skarbowej – płatne w kasie Starostwa Powiatowego Pabianicach lub na konto
bankowe banku PKO BP SA Oddział w Pabianicach nr 55 1020 3437 0000 1102 0078 8109.
3) Inwestor jest poinformowany o tym, że:
- zajęcie pasa drogowego wynika z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 )
- za zajmowanie terenu ulicy lub drogi oraz za ewentualne umieszczenie urządzeń infrastruktury
technicznej pobierane będą opłaty na podstawie Uchwały nr LXXV/345/06 z dnia 27 lipca 2006 r.
Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg
powiatowych na terenie Powiatu Pabianickiego (Dz. Urz. woj. Łódzkiego Nr 318, poz.2474 z dnia
12.09.2006 r.);
- ponosić będzie odpowiedzialność za szkody majątku mające związek z prowadzonymi robotami w
czasie ich trwania oraz wskutek wad ujawnionych po ich zakończeniu w okresie obowiązującej
gwarancji wynoszącej 24 miesiące lub rękojmi za wady;
- ponosić będzie odpowiedzialność karno-administracyjną w przypadku prowadzenia robót
niezgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu oraz samowolnego zajęcia pasa drogowego,
4) Wykonawcą robót określonych we wniosku będzie firma (nazwa, siedziba, nr tel.)
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
5) Odpowiedzialny za stan robót oraz bezpieczeństwo ruchu kołowego i pieszego, a także za
porządek i czystość w rejonie robót jest:
Kierownik budowy ....................................................................................................................................
zamieszkały .............................................................................................................................................
telefon służbowy ......................................... tel. prywatny ........................................................................
nr uprawnień budowlanych .......................................................................................................................

......................................................
(podpis Inwestora / Pełnomocnika *)
* niepotrzebne skreślić

KLAUZULA INFORMACYJNA
(dotyczy osób fizycznych)
Na podstawie Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r (Dz. U. z 2018 poz.1000) oraz
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie
ochronny osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
– RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016)
informujemy, że Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Starosta Pabianicki.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: iod@powiat.pabianice.pl.
Dane będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotowego wniosku, na
podstawie przepisów prawa (art. 6 ust. 1 pkt c) i e) RODO).
Dane będą udostępniane wyłącznie odbiorcom upoważnionym z mocy prawa w celu realizacji
przedmiotowego wniosku, do którego niniejsza informacja jest załącznikiem.
Dane będą przechowywane do czasu wynikającego z obowiązku prawnego archiwizacji danych.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do żądania ich sprostowania, a także
prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Skorzystanie z prawa sprzeciwu oraz ograniczenia przetwarzania
spowoduje brak możliwości realizacji przedmiotowego wniosku.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji wskazanego
wyżej celu. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja przedmiotowego wniosku.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania..

Zapoznałam się/zapoznałem się

…………………………………………….
data i podpis

