
 

  

Druk nr 1 

                                                                                  Bydgoszcz, dnia………………………. 

____________________________ 
(nazwa/imię i nazwisko wnioskodawcy) 
 

____________________________ 

____________________________ 
 
      (siedziba/adres wnioskodawcy) 

 
____________________________ 
        (nr telefonu kontaktowego)                                     
                                                                              Adres do korespondencji: 
 

                                                                                                                                                           
                                                                          ul. Toruńska 174a 
                                                                          85-844 Bydgoszcz 
 
 
 

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE   
PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU 

 
Zwracam się z prośbą o zatwierdzenie załączonego projektu stałej*/czasowej** 
organizacji ruchu w ulicy (ulicach): 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
w związku z …………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………*** 
 
* Termin wprowadzenia w/w projektu stałej organizacji ruchu przewidywany jest  
………………………………………… 
 
**Termin wprowadzenia w/w projektu czasowej organizacji ruchu przewidywany jest 
…………………………………………, a przywrócenia poprzedniej stałej organizacji 
ruchu przewidywany jest………………………………………………………………….. 
 
Jeżeli wniosek nie będzie wypełniony w całości prawidłowo zastosowany będzie art.64 §2 
Ustawy z dnia 14.06.1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r poz.1257) 

 
Do wniosku dołączam projekt organizacji ruchu (2 egzemplarze) zgodny z rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r w sprawie szczegółowych warunków 
zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem ( Dz. U. z 
2017r poz. 784 ) 
 
                                                                         _____________________________________ 
                                                                                   (czytelny podpis wnioskodawcy) 
niepotrzebne skreślić 

* dotyczy projektu stałej organizacji ruchu  

**dotyczy projektu czasowej organizacji ruchu 

***wpisać przyczynę proponowanych zmian w organizacji ruchu 

   PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY 
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Ja niżej podpisany wyrażam zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO* wyraźną i dobrowolną zgodę  

na przetwarzanie moich danych osobowych przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy  

ul. Jezuicka 1 85-102 Bydgoszcz/Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w 

Bydgoszczy ul. Toruńska 174a 85-844 Bydgoszcz, w celu zatwierdzenia projektu organizacji 

ruchu. 

Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda spełnia wszystkie warunki o których mowa w art. 7 

RODO, tj. przysługuje mi możliwość jej wycofania w każdym czasie, zapytanie o zgodę zostało 

mi przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej formie oraz poinformowano mnie o warunku 

możliwości jej rozliczalności. Zostałem również poinformowany o celu ich zbierania, 

dobrowolności podania, prawie wglądu i możliwości ich poprawiania oraz że dane te nie będą 

udostępniane innym podmiotom.  

…………………………. czytelny podpis  

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 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). 

 


