
     

.......................................................... 
(miejscowość, dnia) 

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

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

..................................................................... 
 (wnioskodawca, adres) 

 

Telefon............................................................ 
 

Urząd Gminy 

Dobrzyniewo Duże 

ul. Białostocka 25 

16-002 Dobrzyniewo Duże 

WNIOSEK 

o zezwolenie na lokalizację lub przebudowę zjazdu z drogi gminnej 

 

 

Wnoszę o wydanie zgody na: lokalizację, przebudowę* zjazdu z drogi gminnej nr ...….….……. 

............................................................................................. w miejscowości ..........................................   

do: nieruchomości, pól uprawnych*, działka o nr geod. ............ 

Oświadczam, że jestem: właścicielem, użytkownikiem wieczystym, użytkownikiem, zarządcą, 

dzierżawcą* przedmiotowej nieruchomości. 

Nieruchomość ta jest wykorzystywana na cele 

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

Po: wybudowaniu, przebudowie* zjazdu sposób wykorzystania nieruchomości nie ulegnie 

zmianie*, ulegnie zmianie polegającej na* 

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

Do wniosku załączam: 

1. kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, 

2. kopię mapy zasadniczej do celów projektowych w skali 1:500 z zaznaczoną lokalizacją zjazdu  

3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji w sprawie zezwolenia na lokalizację zjazdu z drogi 

publicznej** 
 

Prawidłowość danych na wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych służących do realizacji zadania 

określonego w tym wniosku 

 

 

         ………..….......................................................... 

             (podpis wnioskodawcy)  

*niepotrzebne skreślić 

**zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1827) 
decyzja o zezwoleniu na lokalizację zjazdu z drogi publicznej jest zwolniona z opłaty skarbowej, jeżeli dotyczy 
budownictwa mieszkaniowego. W pozostałych wypadkach, wydanie powyższej decyzji podlega opłacie skarbowej w 
wysokości 82 zł (załącznik do ustawy o opłacie skarbowej, część III, poz. 44 pkt 2). 



Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych  
  

  

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia 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 osobowych, dalej jako: „RODO”) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) informujemy Panią/Pana o 

sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, 

wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:  

  

  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy  w Dobrzyniewie Dużym, 

ul. Białostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duże jest Gmina Dobrzyniewo Duże reprezentowana przez Wójta.  

2. Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Pana Łukasza Krysiewicz z którym 

może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz 

z korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych drogą elektroniczną pod adresem 

email iod@eterneco.eu lub pisemnie na adres Administratora danych.  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:   

a) realizacji obowiązku prawnego nałożonego na Administratora na podstawie przepisów prawa – 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są: − w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,  

− na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO,  

− ich podanie jest obowiązkowe, co wynika z przepisów prawa,  

b) w przypadku zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania przez 

Administratora władzy publicznej na podstawie właściwych przepisów prawa - Pani/Pana dane osobowe 

przetwarzane są:  

− w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,  

− na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO,  

− ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa,  

c) w przypadku zawarcia umowy na wykonanie usług lub dostaw lub zawarcia umowy o charakterze 

cywilnoprawnym - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są:  

− w celu przygotowania, realizacji i rozliczenia umowy,  

− na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,  

− ich podanie jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy,  

d) w przypadku dobrowolnego korzystania z usług ułatwiających dostęp lub załatwienie spraw w Urzędzie 

Gminy w Dobrzyniewie Dużym - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są:  

− wyłącznie w celu realizacji usługi udostępnionej przez Urząd Gminy w Dobrzyniewie Dużym,  

− na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,  

− podanie danych osobowych jest dobrowolne,  

− w tym zakresie przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, które 

będzie skutkowało zatrzymaniem realizacji usługi udostępnianej przez Urząd Gminy w 

Dobrzyniewie Dużym. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

4. Pani/Pana będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych  w pkt 3, a po tym czasie 

przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa w 

szczególności:  

• ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,  

• rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 

działania archiwów zakładowych,  

5. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane: organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania 

publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z 

przepisów powszechnie obowiązującego prawa, innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów 

podpisanych z Gminą Dobrzyniewo Duże przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest 

Gmina Dobrzyniewo Duże reprezentowana przez Wójta.  



6. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.  

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:   

a) prawo dostępu do danych osobowych,  

b) prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych,  

c) prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie,  

d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  

e) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ze względu na 

Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, gdy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie 

usprawiedliwionego interesu,  

f) prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas swoich danych 

osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które 

przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody,  

8. W przypadku uznania iż przetwarzanie przez Urząd Gminy w Dobrzyniewie Dużym Pani/Pana danych 

osobowych jest niezgodne z prawem przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

 


