WNIOSEK WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

1. WNIOSKODAWCA

Gdańsk, dnia ………………………..

(imię, nazwisko, adres lub nazwa i siedziba firmy)
…………………..……………………………………………………………………………...
…………………..……………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….
NIP:………..………………………………………………………………………………….
Potwierdzenie przyjęcia wniosku

Tel. kontaktowy…….………………….……………………………………………….
Osoba upoważniona do odbioru identyfikatora* (imię, nazwisko):
…………………..…………………………………………………. …………………………..

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni

…………………..………………………………………………………………………………

ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk

* Identyfikator wydawany jest wyłącznie wnioskodawcy lub osobie upoważnionej.
Nie ma możliwości wysłania identyfikatora drogą pocztową lub elektroniczną.

WNIOSEK O WYDANIE IDENTYFIKATORA
Uprawniającego do wjazdu za znak drogowy typu: B-1 (zakaz ruchu w obu kierunkach), B-5 (zakaz wjazdu samochodów
ciężarowych), B-18 (zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad … t), C-16 (droga dla pieszych), z tabliczką
„Nie dotyczy posiadaczy identyfikatorów wydanych przez GZDiZ”

2. Cel dojazdu (ulica, nr posesji): ……………………………………………………………………………..………………………………………..
3. Wnioskowana trasa przejazdu (nazwy ulic): ……………………………………….…………………………………………………………
4. Powód wjazdu (uzasadnienie / przyczyny):
□
□
□
□

Dojazd do prywatnej posesji (w przypadku mieszkańca, właściciela, najemcy),
Dojazd w celu zaopatrzenia (w przypadku działalności gospodarczej),
Dojazd na czas budowy (w przypadku pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót budowlanych),
Dojazd służb miejskich, komunalnych,

□

Inne: ……….…………………………………………………………………………………………………………………

UWAGA! Przy odbiorze identyfikatora należy przedłożyć do wglądu jeden z dokumentów (oryginał) potwierdzających zasadność wjazdu, np.:
- tytuł prawny do nieruchomości lub lokalu (potwierdzenie zameldowania, akt notarialny, umowa najmu nieruchomości zgłoszona do Urzędu
Skarbowego, itp.).
- zlecenie na wykonanie określonych robót lub usług,
- list przewozowy lub inne dokumenty potwierdzające zlecenie przewozu (WZ, faktura),
- zezwolenie na zajęcie pasa drogowego,
- pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót budowlanych,

5. Termin wjazdu (nie dłużej niż 12 miesięcy):
data ………………………………………………………………, w godz. od…….…………… do……….………….,
6. Dane pojazdu:
Lp.

Nr rejestracyjny
sam. osobowego /ciągnika

Marka

Dopuszczalna / rzeczywista
masa
zestawu pojazdów (t)

Liczba
osi

1.
2.
3.

UWAGA! Wniosek w niniejszej sprawie winien zostać złożony co najmniej 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia przejazdów.
Oświadczam, że w przypadku uszkodzenia nawierzchni dróg oraz innych elementów pasa drogowego spowodowanych wjazdem lub postojem pojazdu,
zobowiązuję się do pokrycia kosztów związanych z naprawą tych uszkodzeń (dotyczy pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t).

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

Data i czytelny podpis Wnioskodawcy

Data i czytelny podpis Odbiorcy
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7. Adnotacje - wypełnia pracownik GZDiZ (potwierdzenie zasadności wjazdu):
…….…………………………………………………………………………………………………………….……………………
………………………………………………….…………………………………………………………………………………….
…………….………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………….…………………………………………………………………………………….
…………….………………………………………………………………………………………………………………………….

Nr wydanego identyfikatora: …….…/20 …../GZDiZ/……..

…………………………………………………………….
Data i podpis pracownika GZDiZ

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 zadań GZDiZ (wynikających z przepisów ustaw
i aktów prawa miejscowego, w tym Statutu GZDiZ wprowadzonego Uchwałą Nr XXXII/900/09 Rady Miasta
Gdańska z dnia 29 stycznia 2009 roku, oraz przepisów wykonawczych), w związku z potrzebami wynikającymi
z koniecznością załatwienia sprawy, której dotyczy niniejszy dokument,
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 niezbędne do
załatwienia sprawy 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 w zakresie określonym w przepisach jest niezbędne do załatwienia sprawy,
której dotyczy niniejszy dokument, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
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