Gdańsk, dnia………………..
……………………………………………………………………….
INWESTOR

…………………..…………………………………………………..
……………………………………………………………………….
(oznaczenie strony postępowania (imię, nazwisko, adres
lub nazwa i siedziba inwestora), nr tel.)

NIP, REGON………..………………………………………….
PESEL …………………………………………………………….
(oznaczenie pełnomocnika (imię, nazwisko, adres), nr tel)

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
za pośrednictwem
Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni
ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk
ZGŁOSZENIE
nieodpłatnego przekazania Inwestycji Drogowej określonej w umowie nr:
……………………………………………………..………….……………………………………………………………….……………………
(numer i data zawarcia umowy)

na własność Zarządcy do używania, utrzymywania i zarządzania polegającej na budowie lub
przebudowie drogi:
………………………………………………………………………………….……………………………………...……………………………
(nazwa ulicy)

nr działki drogowej, obręb………………………………………………………………………………………………………………
(numer działki i obręb)

Przejęcie Inwestycji Drogowej udokumentowane zostanie protokołem wraz z następującą
dokumentacją, do której dostarczenia do GZDiZ zobowiązany jest Inwestor*:
 wyrysem i wypisem z rejestru ewidencji gruntów dokumentujących uregulowanie stanu prawnego
gruntów wydzielonego geodezyjnie pasa drogowego wraz ze zmianą użytku na drogowy w
przypadku gdy Inwestycja Drogowa lub jej część została realizowana na gruntach niebędących w
trwałym zarządzie Zarządcy,
 zakresem rzeczowym Inwestycji Drogowej w rozbiciu na poszczególne elementy Przekazywanego
obiektu: długość, szerokość, powierzchnia jezdni, chodników, zatok postojowych, zjazdów z
podaniem rodzaju nawierzchni, krawężników, obrzeży oraz terenów zielonych z podaniem
powierzchni, rodzaju drzew, krzewów, znaków i urządzeń zabezpieczenia ruchu drogowego,
 pozwoleniem na budowę wraz z projektem budowlano-wykonawczym i dokumentacją budowy
wraz z dokumentacją powykonawczą (w przypadku dokonania zmian w trakcie budowy),
 dziennikiem budowy (kopia) wraz z oświadczeniem kierownika budowy o zgodności wykonania
obiektu budowlanego zgodnie z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, a w
przypadku jego braku oświadczenie Inwestora o zrealizowaniu robót zgodnie z projektem
budowlanym i pozwoleniem na budowę,
 protokołami badań i sprawdzeń (atesty materiałowe),
 podpisanymi przez Inwestora i generalnego wykonawcę lub wykonawców protokołami odbiorów
częściowych i końcowych branżowych Inwestycji Drogowej, jak też organizacji ruchu drogowego
(oznakowania, sygnalizacji świetlnej),
 podpisanymi przez Inwestora i właściwego gestora infrastruktury technicznej protokołami
przekazania w użytkowanie, poszczególnym gestorom, wszystkich sieci uzbrojenia technicznego
(wodociąg, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, gazociąg, c.o. i c.w., sieć
telekomunikacyjna, sieć elektroenergetyczna, sygnalizacja świetlna, oznakowanie poziome, itp.)
znajdującego się w pasie drogowym, w których nastąpiła ingerencja przez Inwestora w trakcie robót
związanych z Inwestycją Drogową i Inwestycją Niedrogową (w przypadku braku takiej ingerencji Inwestor złoży oświadczenie potwierdzające ten fakt) oraz oświadczenie Inwestora o kompletności
wykazu uzbrojenia w pasie drogowym,

projektem organizacji ruchu, uzgodnionym z organem zarządzającym ruchem,
 pozwoleniem na użytkowanie, jeżeli takie było wymagane,
 protokołami PT przekazania-przejęcia środka trwałego drogi, zawierające charakterystykę dróg
zgodną z zakresem rzeczowym Inwestycji Drogowej,
 protokołami przekazania oświetlenia ulic GZDiZ lub protokoły przekazania oświetlenia ulic w
użytkowanie właściwemu gestorowi,





kopią mapy pomiaru powykonawczego z aktualną inwentaryzacją powykonawczą uzbrojenia
podziemnego złożonej w Wydziale Geodezji Urzędu Miejskiego w Gdańsku wraz z potwierdzeniem
przyjęcia,
mapą pomiaru powykonawczego z aktualną inwentaryzacją powykonawczą uzbrojenia
podziemnego z zastrzeżeniem, iż dokument ten Inwestor zobowiązany jest dostarczyć GZDiZ w
terminie 7 dni od dnia zarejestrowania w Wydziale Geodezji Urzędu Miejskiego w Gdańsku,

Prawidłowość danych na wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem.

…………………………………………………………………………………………………
(czytelny podpis i pieczątka imienna inwestora lub pełnomocnika)
*proszę zaznaczyć, który z załączników zostaje złożony wraz z wnioskiem
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.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.

