………………………., dnia………………		
………………………………..
 (Właściciel urządzenia  NIP, Regon)
 …………………………………..
…………………………………..
                      (nr telefonu)

Wójt Gminy Kosakowo
ul. Żeromskiego 69
81-198 Kosakowo
 
ZGŁOSZENIE AWARYJNEGO ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO
 
Wnosimy o wydanie decyzji o naliczeniu opłat za zajęcie pasa drogowego,  w związku z  wystąpieniem awarii urządzenia umieszczonego w pasie drogowym na podstawie decyzji wyrażającej zgodę na umieszczenie nr: …………………………………  z dnia ……………. . 
Awaria polega na ………………………………………………………..……….……………………………………………………………………………………………………………………………………..
 
1. Zajęcie  pasa drogowego w  ul………………..……… w miejscowości……………………                              
 
2. Łączna powierzchnia zajęcia pasa drogowego …………………………………. w m2  

 Element pasa drogowego
Długość zajętego odcinka  (w m)
Szerokość         (w m.)
Powierzchnia     (w m2)
Rodzaj nawierzchni drogi i użytego sprzętu 
Jezdnia 
 
 
 
 
Chodnik, zatoka postojowa,  zatoka autobusowa, ścieżka rowerowa*, ciąg pieszy*
 
 
 
 
 Pobocze, zieleńce, rowy, inne:.......................................
 
 
 
 
 
3.  Termin od dnia ………………… do dnia …………………… tj. (razem)…………… dni 

	Wykonawca robót……………………………………………………………………….......

(Pełna nazwa, NIP, Regon)
      ………………………………………………………………………………………………

5.  Osoba odpowiedzialna za prawidłowy przebieg robót 

……….………………………………………………………………………………………..
                                                      (Imię i nazwisko, telefon)


….……………………………
                                                                                                                      (Podpis czytelny,  pieczęć )



Szkic określający lokalizację wystąpienia awarii i zajęcia pasa drogowego:
 
 
  








Przyjmujemy na siebie odpowiedzialność za:
- prawidłowe zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót
- niezwłoczne zgłoszenie terminu zakończenia robót i protokolarne przekazanie terenu 
- stan techniczny nawierzchni i urządzeń w miejscu robót w okresie rocznej gwarancji 
- wszelkie szkody i straty osób trzecich wynikłe w trakcie robót w okresie gwarancyjnym
- wniesienie należnych opłat na podstawie decyzji Wójta Gminy Kosakowo.
 

……………………………………
(Podpis i pieczątka Wykonawcy)
 

Załączniki:

Oryginał pełnomocnictwa dla osób podpisujących a nie figurujących w KRS, jak również dla wykonawcy i podpisującego wniosek w imieniu inwestora wraz z oryginałem potwierdzenia opłaty skarbowej w wys. 17,00 zł. na konto Urzędu Gminy Kosakowo PKO Bank Polski SA  81 1020 1811 0000 0802 0311 6787  - dochody jednostki (Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2019.1000.j.t.). 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPŁATY:
-	Opłata skarbowa – zwolnienie na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej – ust. 44 w kol. 4 w pkt. 8 w części III załącznika do ustawy(Dz.U.2019.1000.j.t.).  .
-	Opłata za zajęcie pasa drogowego na podstawie Uchwały nr XXV/174/2020 Rady Gminy Kosakowo z dnia          30 stycznia2020r.



Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) Wójt Gminy Kosakowo informuje, iż:

	Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Kosakowo z siedzibą w Kosakowie przy ul. Żeromskiego 69. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres mailowy kosakowo@kosakowo.pl, telefonicznie pod numerem 58 660 43 43 lub pisemnie na adres siedziby administratora. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez email sekretarz@kosakowo.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. 
	Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa - na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów praw.
Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, w szczególności zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt.
Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym monecie.
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym odrębnymi przepisami jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

