……………………………………………………………..

Gdańsk, dnia …………………………

wnioskodawca (imię i nazwisko lub nazwa)

………………………………………………….…………
ulica

………………. ………………………………………….
kod pocztowy

miejscowość

…………………………………………………………….
telefon

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
za pośrednictwem

Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni
ul. Partyzantów 36
80-254 Gdańsk

WNIOSEK
o udostępnienie kanału technologicznego
na podstawie art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2068 z późn.zm.)

1. Lokalizacja kanału technologicznego:
a)

droga gminna, powiatowa, wojewódzka, krajowa*/**

nr ………………………*** kilometraż…………………………..
miejscowość Gdańsk ulica ………………………………………………………………...
numery działek ewidencyjnych oraz obręb ……………………………………………………………………………………………………….
2. Zakres wnioskowanego udostępnienia kanału technologicznego:

Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Rodzaj rury/
mikrorury

Długość odcinka
udostępnianego kanału
technologicznego (w
mb)

Oznaczenie studni
kablowej początkowej

Oznaczenie studni
kablowej końcowej

Planowane częściowe
wykorzystanie kanału
technologicznego (%
wypełnienia rury),

3. Okres udostępnienia kanału technologicznego od dnia …………………….……….. do dnia ……………..…………….….
4. Do wniosku dołączam:
1) szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, ze wskazaniem lokalizacji i zakresu kanału
technologicznego, który ma być udostępniony, lub w skali 1:2000 w przypadku, gdy możliwe będzie
jednoznaczne oznaczenie przebiegu kanału technologicznego,
2) uzgodniony z zarządcą drogi projekt techniczny ułożenia kabla w kanale wraz z przyłączami do kanału;
3) kopię decyzji lokalizacyjnej przyłączy do kanału technologicznego;
4) oświadczenie, że udostępniony kanał technologiczny zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w
decyzji, o której mowa w art. 39 ust. 7 ustawy o drogach publicznych;
5) pełnomocnictwo inwestora, jeżeli wnioskodawca nie jest inwestorem, wraz z dowodem wniesienia opłaty
skarbowej.****
Inne uwagi:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Gdański Zarząd Dróg i
Zieleni informuje, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Zarząd Dróg i Zieleni,
2. kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk, e-mail: iod.gzdiz@gdansk.gda.pl, tel. 58 52 44 509,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu, dla potrzeb wydania postanowienia lub decyzji administracyjnej,
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną GZDiZ,
6. 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, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody (jeśli została udzielona na przetwarzanie danych
osobowych w zakresie większym, niż dane, których podanie jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa) w dowolnym momencie; w celu skorzystania z powyższych
praw należy skontaktować się z administratorem lub IOD, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych; przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce,
7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy, które mają zastosowanie do prowadzenia postępowania administracyjnego w przedmiotowym
zakresie, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

...………….............................................................
Podpis wnioskodawcy

* Niepotrzebne skreślić.
** W przypadku gdy kanał technologiczny jest zlokalizowany w więcej niż jednej drodze/ulicy, lub kategorii dróg, będących w zarządzie tego samego zarządcy drogi,
Wnioskodawca
zobowiązany jest wskazać wszystkie lokalizacje kanału technologicznego poprzez powielenie szablonu z pkt 1.
*** Jeżeli dotyczy.
**** Składane załączniki muszą być podpisane przez osobę składającą wniosek (z wyłączeniem dokumentów, które muszą być urzędowo poświadczone za zgodność
z oryginałem, np. pełnomocnictwo).

