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Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację/przebudowę zjazdu
indywidualnego/publicznego z drogi gminnej. 

Wnioskodawca   Zielonki, dnia ...................................

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

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

..................................................... 
(adres, kod pocztowy, tel/fax, e -mail)

WNIOSEK

Proszę  o  wydanie  zezwolenia  na  lokalizację/przebudowę  zjazdu

indywidualnego/publicznego  z  drogi  gminnej  działka  nr  …..................,  ul.

…....................................  w  miejscowości  …..........................................  do  działki  nr

…................................. położonej w miejscowości …......................................

Proszę  o  wydanie  zezwolenia  na  czas  nieokreślony/określony  do  dnia

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

Planowana zmiana zagospodarowania terenu przyległego do pasa drogowego spowoduje:

1. wygenerowanie następującego ruchu pojazdów: ……………(podać ilość pojazdów),

2. budowę samodzielnych lokali w ilości: ……………… szt.,

3. budowę miejsc postojowych w ilości: ……………… szt.

Sposób odbioru:

 Osobiście
 Pocztą

..................................................
Podpis

ZAŁĄCZNIKI:
1. Aktualna  mapa  sytuacyjno-wysokościowa  z  naniesioną  i  zwymiarowaną  lokalizacją

planowanego zjazdu (2 egzemplarze).
2. Kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości do której ma być

urządzony zjazd.
UWAGA:

1. Opłata skarbowa: 
1. zjazd  indywidualny  do  budynku  mieszkalnego  indywidualnego

zwolniony z opłaty, 
2. zjazd publiczny opłata - 82,00 zł.

2. Wniosek należy złożyć na dzienniku podawczym.
3. Wniosek dotyczy nowych zjazdów bądź przebudowy istniejących zjazdów.  

Wójt Gminy Zielonki
Ul. Krakowskie Przedmieście 116
32-087 Zielonki



Klauzura informacyjna RODO:

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 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 (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej:
„RODO” informuję, że:

1. Administratorem  Państwa  danych  jest  Urząd  Gminy  w  Zielonkach
reprezentowany przez Wójta Gminy, adres: ul.  Krakowskie Przedmieście 116,
32-087 Zielonki  Telefon: 12 285-08-50 Fax: 12 285-09-50 E-mail: ug@zielonki.pl     

2. Administrator  wyznaczył  Inspektora  Ochrony  Danych,  z  którym  mogą  się
Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych  za  pośrednictwem adresu  email:  inspektor@cbi24.pl  lub  pisemnie  na
adres Administratora.

3. Państwa  dane  osobowe  będą  przetwarzane  w  celu  wydania  zezwolenia  na
lokalizację/  przebudowę  zjazdu  indywidualnego/publicznego  z  drogi  gminnej,  jak
również w celu realizacji  praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO) z uwzględnieniem ustaw: 
a) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376) o drogach

publicznych,
b) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca

1999  r.  (  Dz.  U.  Nr  43.  poz.  430)  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,

c) Ustawy z  dnia  14  czerwca  1960  r.  (Dz.  U.  z  2021  r.  poz.  735) Kodeks
Postępowania Administracyjnego.

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji
ww.  celu  a  po  jego  zakończenie  z  uwzględnieniem  okresów  przechowywania
określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych tj. 5 lat po
zakończeniu sprawy.

5. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie
będą podlegać profilowaniu.

6. Państwa  dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  poza  Europejski  Obszar
Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu
następujące prawa:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

(ul.  Stawki  2,  00-193  Warszawa),  w sytuacji,  gdy  uzna  Pani/Pan,  że
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych (RODO);

8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie
danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.

9. Państwa  dane  mogą  zostać  udostępnione  podmiotom  lub  organom
uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
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