…………………………………………

Olsztyn, dnia ……………………… r.

wnioskodawca - organizator imprezy

…………………………………………
…………………………………………
(adres)

…………………………………………
(telefon kontaktowy*)

…………………………………………
(mail*)

Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie
ul. Cementowa 3
10-429 Olsztyn
WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny
(podstawa: art. 65, 65b Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym)
1. Organizator imprezy:
imię, nazwisko lub nazwa
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
adres zamieszkania lub siedziba organizatora
..............................................................................................................................................................
telefon, faks, e-mail*
..............................................................................................................................................................
2. Rodzaj i nazwa imprezy
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
………………......................................................................................................................................
3. Miejsce imprezy
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
………………......................................................................................................................................
4. Data i godzina rozpoczęcia oraz zakończenia imprezy
.............................................................................................................................................................
5. Przewidywana liczba uczestników imprezy
.............................................................................................................................................................
6. Wykaz osób reprezentujących organizatora w sprawach zabezpieczenia trasy lub miejsca imprezy
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
7. Do wniosku należy dołączyć:
a) Szczegółowy regulamin imprezy, określający w szczególności zasady zachowania uczestników
imprezy istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego;
b) 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;
c) 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;
d) Plan zabezpieczenia trasy lub miejsca określony w art. 65a ust. 3 pkt. 3 ustawy Prawo o ruchu
drogowym;
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e) Zobowiązanie organizatora imprezy 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;
f) Pisemną zgodę właściciela lasu na przeprowadzenie imprezy w razie przeprowadzania jej na
terenach leśnych;
g) Pisemne uzgodnienie zarządcą drogi obszar wykorzystania pasa drogowego oraz sposób i termin
przywrócenia go do stanu poprzedniego
h) dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej lub oświadczenie dotyczące zwolnienia z obowiązku jej
uiszczenia.
Organizator imprezy zobowiązany jest do wypełnienia obowiązków określonych w art. 65a.
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.
Opłata skarbowa od wydania zezwolenia wynosi 48,00 zł – podstawa: ustawa o opłacie skarbowej
z dnia 16 listopada 2006 r.
Opłatę należy wnieść na rachunek Urzędu m. Olsztyn
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
Bank Pekao SA nr 63 1020 3541 0000 5002 0290 3227
Uwaga: Na dowodzie wpłaty należy określić, z jakiego tytułu dokonywana jest wpłata (zezwolenie
w sprawie prowadzonej przez PSD w Olsztynie)
Pouczenie
Zezwolenie zostanie wydane po:
1) zasięgnięciu przez organ (PSD w Olsztynie) opinii właściwego ze względu na miejsce imprezy
komendanta wojewódzkiego Policji, a w przypadku imprezy odbywającej się na drogach w strefie
nadgranicznej albo na drogach przebiegających lub przyległych do terenów będących w zarządzie
jednostek organizacyjnych podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony
Narodowej - odpowiednio właściwego komendanta oddziału Straży Granicznej lub komendanta
jednostki Żandarmerii Wojskowej; opinię doręcza się organowi, który o nią wystąpił, w terminie 14
dni od dnia wystąpienia;
2) uzgodnieniu przez organ (PSD w Olsztynie) zakresu ograniczenia ruchu i wynikających stąd
warunków przeprowadzenia imprezy z organami zarządzającymi ruchem na drogach, na których
ma się odbyć impreza.
................................................
Podpis organizatora imprezy lub jego przedstawiciela
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Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych RODO):
1.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie, 10-429
Olsztyn, ul. Cementowa 3, tel. 89 535 66 30, e-mail: psd@powiat-olsztynski.pl

2.

Osobą udzielającą wyjaśnień w zakresie ochrony danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych,
z którym można kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej e-mail: iod_psd@powiatolsztynski.pl lub na adres korespondencyjny Administratora danych.

3.

Celem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest wydanie zezwolenia na wykorzystanie dróg
w sposób szczególny.

4.

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z ustawą
z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

5.

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są przede wszystkim organy władzy publicznej oraz
podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej
w zakresie i w celach, które regulują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6.

Pana/Pani dane osobowe
międzynarodowej.

7.

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, liczonych od roku następującym, po
roku w którym sprawę zakończono.

8.

Posiada Pan/Pani prawo do dostępu do danych osobowych/ sprostowania danych osobowych/ żądania
od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych/ wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

9.

Jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się na podstawie zgody ma Pan/Pani prawo
do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

nie będą przekazywane

do państwa trzeciego lub organizacji

10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pan/Pani zobowiązania
do ich podania, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
Konsekwencją nie podania danych osobowych jest brak możliwości osiągnięcia celu, jakim jest
spełnienie ciążącego obowiązku prawnego na Administratorze.

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.
................................................
Podpis organizatora imprezy lub jego przedstawiciela
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