
WNIOSEK O ZEZWOLENIE 
NA AWARYJNE ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO DRÓG GMINNYCH

Inwestor:

 

/ miejscowość / / data /

/ nazwa firmy / imię i nazwisko / adres / telefon /

Pełnomocnik: Urząd Miasta i Gminy Kórnik
Plac Niepodległości 1
62-035 Kórnik
Wydział Eksploatacji Infrastruktury Technicznej

/ nazwa firmy / imię i nazwisko / adres / telefon /

Proszę o wydanie zezwolenia na  zajęcie pasa drogowego dróg gminnych: 

– ul.   tj. dz. ewid. nr

– ul.   tj. dz. ewid. nr

– ul.   tj. dz. ewid. nr

w miejscowości 

w celu usunięcia awarii 

1. rodzaj robót:

Wymiary i rodzaj zajętych elementów pasa drogowego Długość [m] Szerokość [m] Powierzchnia [m2]

jezdnia zajęta do 20% szerokości

jezdnia zajęta do 50% szerokości

jezdnia zajęta powyżej 50% szerokości

pobocze, chodnik, ciąg pieszy, ścieżka rowerowa, zieleń

Teren zajęty obejmuje  miejsce wykopu, odkładu, urobku, składowania materiałów, powierzchnię zajętą przez sprzęt, barakowozy, z wyjątkiem objazdu po istniejącej drodze. 

2. termin prowadzenia robót:                    od do Ilość dni:
Za zakres końcowy zajęcia pasa drogowego uważa się dzień  przywrócenia terenu do stanu pierwotnego i zgłoszenia zwolnienia pasa drogi do tutejszego Urzędu. 

3. wykonawca robót:

4. osoba odpowiedzialna za realizację robót, bezpieczeństwo ruchu drogowego, oznakowanie, dotrzymanie 

warunków i terminów zezwolenia oraz utrzymanie czystości w rejonie robót będzie:

  
/ imię i  nazwisko / telefon kontaktowy /

5. płatnikiem opłat naliczonych za zajęcie pasa drogowego na czas usunięcia awarii będzie:

 Inwestor  Wykonawca
Przyjmuję odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót zgodnie z  rozporządzaniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych
warunków zarządzania ruchem na drogach (Dz.U. 2017r. poz. 784) – od dnia udzielenia zezwolenia do dnia bezusterkowego odbioru pasa drogowego przez przedstawicieli Urzędu Miasta i Gminy
Kórnik. Zobowiązuję się na koszt własny w terminie 24 miesięcy do usuwania usterek i wad technicznych powstałych bez względu na to, czy dotyczą one wykonawstwa robót czy materiałów.
W okresie tym zobowiązuję się do czuwania nad stanem technicznym nawierzchni i  urządzeń w miejscu prowadzenia robót i przyjmuję na siebie odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich za
wszelkie szkody i straty wynikłe w trakcie prowadzenia robót jak i w tym okresie. 



6. schemat organizacji ruchu 
drogowego 
- szkic względem posesji, 
  punktów charakterystycznych ulic, placów
- oznakowanie pionowe
- sposób zabezpieczenia robót

7. inne uwagi

Oświadczam, że w przypadku podania błędnych danych ponoszę odpowiedzialność za konsekwencje wynikłe z tego tytułu. Oświadczam, że zapoznałem się ze stawkami opłat i zasadami płatności za
zajęcie pasa drogowego. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że zmiana powierzchni zajętego pasa drogowego lub urządzeń / obiektów / reklam umieszczanych w pasie drogowym bez zgody
Urzędu Miasta  i  Gminy Kórnik,  nie  przedłużenie  zezwolenia  po jego  wygaśnięciu lub umieszczenie  urządzeń  /  obiektów /  reklam bez  zezwolenia  zarządcy drogi  skutkuje  naliczeniem kary
w wysokości 10-krotności stawki podstawowej za każdy dzień od dnia ujawnienia, na podstawie art. 40 ust.12 w/w ustawy o drogach publicznych.

/ podpis Wykonawcy / / podpis Inwestora lub Pełnomocnika /

W załączeniu:

 plan sytuacyjny w skali 1:500 z zaznaczonym urządzeniem / obiektem oraz obszarem planowanego zajęcia pasa drogowego 

 szczegółowy harmonogram robót

 zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas wykonywanych robót jeśli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza  

 widoczność  na  drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych 

 ogólny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informację o sposobie 

 zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu

 pisemne pełnomocnictwo od inwestora jeżeli występującym jest pełnomocnik

 potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł za pełnomocnictwo

Uwaga:

Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłaty – na podstawie art.  40 ust.  8 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych
(Dz.U. 2020, poz. 470). Stawki opłat określa Obwieszczenie Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie ogłoszenia tekstu
jednolitego uchwały w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 10589 z dnia 10 grudnia
2019r.) .



 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH 

OSOBOWYCH 

 

 
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogóle rozporządzenie o 

ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 roku, str. 1) zwanego dalej ,,ogólnym rozporządzeniem 

o ochronie danych osobowych”, informuję, że: 

a) Administratorem danych jest Miasto i Gmina Kórnik reprezentowane przez Burmistrza Miasta i 

Gminy Kórnik z siedzibą: Urząd Miasta i Gminy Kórnik, 62-035 Kórnik, Plac Niepodległości 1. 

b) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez nr telefonu – 61 8170-411 wew. 672, 

adres poczty elektronicznej:  abi@umig.kornik.pl  lub pisemnie na adres siedziby Urzędu wskazany 

pod lit. a. 

c) Dane osobowe będą przetwarzane w celu lub są niezbędne dla:  

- realizacji zadań ustawowych na podstawie ustawy o samorządzie  gminnym, ustawy Kodeks 

postępowania administracyjnego, ustawy      

   Ordynacja podatkowa i innych przepisów prawa niezbędnych do realizacji zadań ustawowych; 

- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub wykonania zadania 

realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 

administratorowi. 

d) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do 

realizacji celów przetwarzania danych osobowych oraz w celach archiwalnych na zasadach 

określonych według obowiązującej instrukcji kancelaryjnej. 

e) Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania a także prawo do przenoszenia praw. 

f) Podanie danych osobowych może być obligatoryjne na mocy przepisu prawa, niepodanie danych w 

zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować odmową podjęcia współpracy przez 

Administratora. 

g) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych). 

h) Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla realizacji celów przetwarzania 

określonych powyżej lub zgodnie z  wymogami wynikającymi z przepisów prawa.  Państwa dane 

osobowe mogą zostać ujawnione wyłącznie podmiotom, z którymi zostały zawarte umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych, jak również podmiotom i osobom na ich prawnie 

uzasadnione żądanie zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.  

i)  dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą też poddawane 

procesowi profilowania. 
 
 

Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną. 

 

 

 ………………………………………. 
                                                                                                                    (data i czytelny podpis wnioskodawcy) 

mailto:j.wnuczek@um.bielsko.pl

