
Imiê i nazwisko, nazwa,
pieczêæ organizatora imprezy

ulica i numer

kod                                                                      miejscowoœæ

Rybnik, dnia data

Dotyczy:

nazwa imprezy

miejsce imprezy

nazwa imprezy

termin imprezy

imiê i nazwisko osoby odpowiedzialnej telefon kontaktowy

1. Informacje o imprezie i organizatorze:

2. Wniosek organizatora imprezy o udostêpnienie posiadanego sprzêtu b¹dŸ œwiadczenie
us³ug przez Rybnickie S³u¿by Komunalne, Zak³ad Gospodarki Mieszkaniowej lub Zarz¹d
Zieleni Miejskiej

RYBNICKIE S£U¯BY KOMUNALNE
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CI¥G DALSZY NA DRUGIEJ STRONIE
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Wniosek podmiotu organizuj¹cego lokaln¹ imprezê o udostêpnienie
posiadanego sprzêtu b¹dŸ œwiadczenie us³ug przez Rybnickie
S³u¿by Komunalne, Zak³ad Gospodarki Mieszkaniowej lub Zarz¹d
Zieleni Miejskiej*

PREZYDENT MIASTA
RYBNIKA

Rodzaj zapotrzebowania
TAK NIE

zaznacza organizator adnotacje urzêdowe

akceptacja

barierki (w szt.)

kosze na œmieci (w szt.)

znaki drogowe

bia³o-czerwona taœma ostrzegawcza

porz¹dkowanie terenu (innego niz parki miejskie)

ZARZ¥D ZIELENI MIEJSKIEJ

Rodzaj zapotrzebowania
TAK NIE

zaznacza organizator adnotacje urzêdowe

akceptacja

³awki (w szt.)

koszenie trawy

porz¹dkowanie terenu (w przypadku parków miejskich)



ZAK£AD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Rodzaj zapotrzebowania
TAK NIE

zaznacza organizator adnotacje urzêdowe

akceptacja

zadaszenie podestu

halogeny (oœwietlenie sceny)

rozdzielka pr¹du**

przy³¹cze pr¹du **(w przypadku imprez na rynku)

* decyduje kolejnoœæ zg³oszeñ wg daty wp³ywu do Kancelarii Urzêdu Miasta Rybnika
** jeœli na danym terenie nie ma rozdzielki lub przy³¹cza pr¹du bêd¹cych w dyspozycji
Miasta Rybnika, organizator jest zobowi¹zany we w³asnym zakresie zapewniæ dostêp
do przy³¹cza pr¹du.

STRA¯ MIEJSKA W RYBNIKU

kontrola imprezy przez Stra¿ Miejsk¹
akceptacja
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podpis i pieczeæ organizatora

Zgodnie z rozporz¹dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w
sprawie ochrony osób fizycznych w zwi¹zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przep³ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyra¿am zgodê na przetwarzanie moich
danych osobowych zawartych we wniosku dotycz¹cym udostêpnienia posiadanego sprzêtu b¹dŸ
œwiadczenie us³ug przez Rybnickie S³u¿by Komunalne, Zak³ad Gospodarki Mieszkaniowej lub Zarz¹d
Zieleni Miejskiej. Wiêcej informacji na stronie https://bip.um.rybnik.eu


