Wniosek o wydanie zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny

Indeks: F42/D

Organizacja ruchu
.........…..………, dnia ...….....…..…..
(miejscowość, data)

..........................................................................
(imię i nazwisko lub nazwa organizatora imprezy)

...........................................................................

Starosta Kartuski
ul. Dworcowa 1
83-300 Kartuzy

..........................................................................
(adres zamieszkania lub siedziba, telefon kontaktowy)

Starostwo Powiatowe w Kartuzach
Wydział Komunikacji
ul. Gdańska 26
83-300
Kartuzy
Wniosek o wydanie zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny
Na podst. art. 65 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym wnoszę o wydanie
zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny w celu organizacji:
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
(rodzaj imprezy: zawody sportowe, rajd, wyścig, zgromadzenie, inne)

Miejsce, data (godzina) rozpoczęcia:……………………………………………………………………………
Miejsce, data (godzina) zakończenia:……………………………………………………………………………
Przebieg imprezy (wskazać drogi oraz ich kategorię + mapa)…………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………...…………………
…………………………………………………………………………………………………………………...
Przewidywany (wnioskowany) zakres ograniczeń w ruchu drogowym na poszczególnych drogach
( np. ograniczony do jednego pasa jezdni, ruch zamknięty, objazdy itp.)…………...…………………………..
………………………………………………………………………………...…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………...
Wykaz osób reprezentujących organizatora w sprawach zabezpieczenia trasy lub miejsca imprezy:
1.………………………………………………………………………………………………………..
2………………………………………………………………………………………………………...
(imię i nazwisko lub nazwa organizatora imprezy)

............................................................................
(podpis organizatora)
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Wniosek o wydanie zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny

Indeks: F42/D

Organizacja ruchu
Do wniosku dołączam następujące dokumenty:
1.

Szczegółowy

regulamin

imprezy,

określający

w

szczególności

zasady

zachowania

uczestników

imprezy istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
2. Wykaz osób odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg i zabezpieczenie imprezy na terenie poszczególnych
województw oraz w miejscach rozpoczęcia i zakończenia każdego odcinka, a także w miejscach wymagających
szczególnego zabezpieczenia,
3. Program imprezy ze szczegółowym opisem trasy i podaniem odległości między poszczególnymi jej odcinkami oraz
określony w minutach i kilometrach program przejazdu lub przejścia uczestników przez poszczególne miejscowości
i granice województw,
4. Uzgodnienia z organami zarządzającymi ruchem na drogach, przebieg trasy na której ma się odbyć impreza (Wójt,
Burmistrz, ZDP, lasy i inne) zgodnie z art. 65a ust. 3 pkt.1,
5. Plan zabezpieczenia trasy lub miejsca określony w art. 65a ust. 3 pkt. 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym,
6. Zobowiązanie organizatora do przywrócenia do poprzedniego stanu pasa drogowego na trasie przejazdu, przejścia
lub miejsca pobytu uczestników imprezy, a w przypadku uszkodzenia pasa drogowego lub urządzeń drogowych
będącego następstwem imprezy- do ich bezzwłocznego naprawienia lub pokrycia kosztów tych napraw,
7. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia (lub dokument potwierdzający zwolnienie z opłaty).

............................................................................
(podpis organizatora)

Stosownie do postanowień art. 6 ust. 1 lit. a i e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO)
- wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Starostę Kartuskiego z siedzibą w Kartuzach przy ul. Dworcowej 1,
zawartych we wniosku w zakresie nr telefonu komórkowego w celu usprawnienia komunikacji w procesie wydania zezwolenia, w
związku z którym dobrowolnie przekazuję moje dane osobowe.
Administratorem danych osobowych jest Starosta Kartuski. W szczególności mają Państwo prawo do żądania od Starosty
dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub usunięcia. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy
jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych email: iod@kartuskipowiat.com.pl. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest na
stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Kartuzach: Ochrona Danych Osobowych – Klauzula informacyjna oraz na tablicy
informacyjnej Wydziału Komunikacji.
Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną i mam świadomość, że zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych mogę wycofać w każdym czasie.

.......................................
(miejscowość i data)

…………………………………………..
(podpis)
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