Warszawa, dn. ............................
WYSTĄPIENIE O DZIERŻAWĘ TERENU, W ZWIĄZKU Z ROBOTAMI
BUDOWLANYMI
Pieczęć firmowa Wnioskodawcy

Zarząd Terenów Publicznych
ul. Podwale 23
00-261 Warszawa
Prosimy o zawarcie umowy najmu:
- na zajęcie: trawnika o pow. .............. m2 , chodnika o pow. .............. m2 , pobocza o pow. .............
m2, razem pow. ................. m2 wg załączonego planu sytuacyjnego, w terminie od
........................................................ do …………………………................. razem …......... dni, dla
potrzeb wykonania robót .......................................................................................................................
lokalizacja terenu: …..............................................................................................................................
na odc. ....................................................................................................................................................
Posiadamy moc produkcyjną oraz pełne zabezpieczenie materiałowe i sprzętowe dla wykonania
robót podstawowych. Zobowiązujemy się do wykonania robót zgodnie z Polską Normą, sztuką
budowlaną
i ustaleniami technicznymi wynikającymi z protokółu ZUD nr ..............................
z dn. ........................ oraz uzgodnieniem ZTP nr ......................................... z dn. .............(załączyć).
Przyjmujemy odpowiedzialność za prawidłowe i terminowe oznakowanie oraz zabezpieczenie
miejsca robót zgodnie z warunkami określonymi przez Zarząd Terenów Publicznych.
Zobowiązujemy się do czuwania nad stanem technicznym nawierzchni drogowych/zieleni
(trawniki, drzewa, krzewy) i urządzeń w miejscu robót w okresie dwuletniej gwarancji lub,
w przypadkach szczególnych, w okresie ustalonym z Zarządem Terenów Publicznych oraz
przyjmujemy na siebie odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich za wszelkie szkody i straty
wynikłe zarówno w trakcie robót jak i w okresie gwarancyjnym.
Upoważnionym do podejmowania w przedmiotowej sprawie zobowiązań w stosunku do ZTP oraz
odpowiedzialnym za wykonanie porozumień zawartych w naszym imieniu jest:
.............................................................................zamieszkały/a ................................................................
................................................................................................... tel. służbowy ..........................................
posiadający/a dowód osob. nr .............................. wydany przez ..............................................................
Zapewniamy wykonanie robót drogowych/ogrodniczych
doprowadzających nawierzchnię
drogową/naruszone trawniki oraz zieleń do stanu pierwotnego w terminie obowiązywania umowy.
Nazwa i adres wykonawcy robót drogowych/ogrodniczych…………………………………………….
…………………........................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
z którym zawarliśmy umowę nr ............................................. z dn. ..........................................................
Inwestorem
robót
jest
.................................................................................................................................
Inspektor nadzoru robót drogowych/ogrodniczych/budowlanych z ramienia Inwestora
...............................................................................................................................................................
........................................................................................tel. ..................................................................
Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.
Podpisy osób upraw nionych do reprezentow ania firmy (zgodnie z zał. 7):

Załączniki: *
1. projekt zabezpieczenia robót x 2 - projekt należy zatwierdzić do realizacji w ZTP (dodatkowe informacje w siedzibie ZTP pok.36),
2. oryginał oświadczenia inwestora o posiadaniu prawomocnego pozwolenia na budowę/przyjęcia zgłoszenia, łącznie z informacją, kto jest
wykonawcą robót z ewentualną możliwością zatrudniania podwykonawców,
3. kopia pisemnego uzgodnienia ZTP wydanego dla danej inwestycji,
4. W przypadku nowych inwestycji związanych z infrastrukturą podziemną, kopia umowy na udostępnienie nieruchomości pod inwestycję
liniową, wraz z dowodem wpłaty do niniejszej umowy,
5. plan sytuacyjny z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego i harmonogramem robót w skali
1:1000 lub 1:500,
6. protokół ZUD z podkładem geodezyjnym – dotyczy robót związanych z infrastrukturą podziemną,
7. aktualny (ważny 3 m-ce) dokument regulujący status prawny inwestora i wnioskodawcy/wykonawcy.
*Dokumenty składane w formie kopii, należy potwierdzić notarialnie za zgodność z oryginałem.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zarząd Terenów Publicznych, ul. Podwale 23,
Warszawa.
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu iod@ztp.waw.pl.
Zarząd Terenów Publicznych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących
przepisów prawa tj. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz na
podstawie udzielonej zgody.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu rozpoznania wniosku o dzierżawę, najem lub gdy jest to
niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym albo w ramach sprawowania
władzy publicznej powierzonej Administratorowi.
W przypadku danych, których obowiązek podania nie wynika z przepisu prawa, Pani/Pana dane osobowe
przetwarzane są na podstawie zgody - w celu wynikającym z treści tej zgody.
W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie
organów władzy publicznej;
b) inne podmioty, które na podstawie przepisów prawa bądź stosownych umów przetwarzają dane
osobowe dla których Administratorem jest Zarząd Terenów Publicznych.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na czas trwania postępowania w sprawie lub do momentu
odwołania zgody, gdy dane są przetwarzane na jej podstawie, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie
wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu
wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy
publicznej;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
f) prawo do przenoszenia danych – w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody,
w przypadku, gdy ich przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia
udzielonej zgody w dowolnym momencie.
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Zarząd Terenów
Publicznych Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w zakresie w jakim przesłankę
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. W pozostałych przypadkach podanie przez
Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny.
Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

