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

Radom, dnia ................................

data przyjęcia wniosku

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji
ul. Traugutta 30/30A
26-600 Radom

WNIOSEK
w sprawie budowy / przebudowy dróg gminnych i wewnętrznych
w ramach uchwały Rady Miejskiej w Radomiu nr 498/97
z dnia 25 września 1997 roku (z późniejszymi zmianami)
I. Wnioskodawca
1. Komitet Budowy reprezentowany przez:
a) ....................................................................................................................................
nazwisko, imię (lub nazwa osoby prawnej), adres, telefon

b) ....................................................................................................................................
c) ....................................................................................................................................
2. Adres do korespondencji
....................................................................................................................................
nazwisko, imię (lub nazwa osoby prawnej), adres

II. Zakres robót objętych wnioskiem
1. Nazwa drogi lokalnej miejskiej
....................................................................................................................................
2. Odcinek od ulicy ............................................... do ulicy ............................................
3. Zakres robót
a) wykonanie trwałej nawierzchni *
b) wykonanie chodnika
c) wykonanie miejsc postojowych

tak / nie
tak / nie
tak / nie

d) budowa kanalizacji deszczowej *

tak / nie

Uwaga !
* Przy wykonaniu trwałej nawierzchni drogi bezwzględnie wymagana jest kanalizacja deszczowa.
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III. Deklaracja Komitetu Budowy udziału w kosztach realizacji zadania, o którym
mowa w punkcie II
1. Kwota środków finansowych:
zł ........................................ słownie: .........................................................................
...................................................................................................................................
2. Środki finansowe poniesione na opracowanie dokumentacji projektowej:
zł ........................................ słownie: .........................................................................
...................................................................................................................................
3. Sprzęt i środki transportowe:
Lp.
1

Rodzaj sprzętu
2

Wysokość udziału - opis **
3

Uwagi
4

Wysokość udziału - opis ***
3

Uwagi
4

4. Materiały:
Lp.
1

Rodzaj / dostawca
2

** - należy podać : rodzaj robót, np.: roboty ziemne, dostawa piasku itp.
ilość robót, np.: m3 robót ziemnych, przewozu .... ton piasku itp.
koszt wyżej wymienionego udziału według wyceny Komitetu Budowy
*** - należy podać: ilość materiału, np.: .... ton piasku itp.
koszt wyżej wymienionego udziału według wyceny Komitetu Budowy
Uwaga !
Wbudowanie deklarowanych materiałów wymaga akceptacji Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji.
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5. Przeniesienie na Gminę gruntu niezbędnego do realizacji zadania:
Lp.

Nr działki **** - właściciele

Deklarowane powierzchnie
(określić w m2 lub opisać)

Uwagi

1

2

3

4

**** - do wniosku należy dołączyć wypełnione i podpisane przez właściciela działki
oświadczenie na druku dostarczonym przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji.

Komitet Budowy (podpisy):

1. ..............................................................

2. ..............................................................

3. ..............................................................
Klauzula informacyjna
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.), dalej jako „ustawa”, informuję, iż:
1) Administratorem Danych Osobowych Pana / Pani jest Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu,
ul. Traugutta 30/30A, 26-600 Radom, dalej jako „MZDiK”;
2) dane osobowe Pana / Pani, o których mowa w pkt. 1 będą przetwarzane w celu należytego wykonywania zadań
statutowych przez MZDiK / procedury budowy lub przebudowy dróg gminnych i wewnętrznych;
3) przysługuje Panu / Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania;
4) dane osobowe Pana / Pani są przetwarzane obligatoryjnie (obowiązkowo) na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 2-3, 5
ustawy w zakresie danych osobowych zwykłych.
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