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

………………………………………………………………
(miejscowość, data)

……………………………………………………………..…
………………………………………………………………..
…………………………………………..…………………..
(oznaczenie wnioskodawcy, adres)

WÓJT GMINY ZEMBRZYCE
ZEMBRZYCE 540
34-210 ZEMBRZYCE
WNIOSEK
Wnoszę o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu*, przebudowę istniejącego zjazdu* z drogi
gminnej nr ....................... dz. nr ewid………………………w miejscowości ………………………………………… do
nieruchomości, tj. działki o nr ewidencyjnym gruntów ………………………………………………………………………
Nieruchomość ta jest wykorzystywana na cele …………………………………………………………………………………. Po
wykonaniu zjazdu*, przebudowie istniejącego zjazdu* sposób wykorzystania nieruchomości nie
ulegnie zmianie*, ulegnie zmianie polegającej na*……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Przebudowa zjazdu będzie polegała na* ………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Niepotrzebne skreślić*

Do niniejszego wniosku załączam:
1. kopię aktualnej mapy zasadniczej lub sytuacyjno–wysokościowej w skali 1:500 lub 1:1000 z
naniesionym zjazdem.
2. kopię dokumentu stwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (np. wypisu aktu notarialnego,
odpisu księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości) bądź oświadczenie.
3. pełnomocnictwo Inwestora do reprezentowania go przez osobę trzecią w sprawach związanych z
uzyskaniem decyzji na lokalizację zjazdu opatrzone opłatą skarbową w wysokości 17,00 zł (nie
dotyczy podmiotów zwolnionych z opłaty skarbowej).
4. oryginał dowodu zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 82,00 zł za wydanie zezwolenia na
lokalizację lub przebudowę zjazdu (wydanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu
indywidualnego do nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny, a także wydanie
zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu do nieruchomości dla której strona posiada
ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego lub ostateczną decyzję o
zatwierdzeniu projektu budowlanego - nie podlegają opłacie skarbowej).

...............................................................
(podpis wnioskodawcy)

VERTE

Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2
ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 ze zm.), natomiast wydanie zezwolenia
podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy o opłacie skarbowej.

W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ o każdej zmianie swego
adresu. W razie zaniedbania ww. obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41 k.p.a.).

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

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 Wójt Gminy Zembrzyce (adres: 34-210 Zembrzyce, Zembrzyce 540,
tel. kontaktowy : 33 8746 002)

2)

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

3)

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia postępowania celem wydania decyzji
o lokalizacji zjazdu indywidualnego, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z
przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2018 r., poz. 2096) art.29 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 marca
1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2018 r., poz. 2068 z późniejszymi zmianami), oraz §79
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2016 r.
poz. 124, z późniejszymi zmianami) art. 104 i 107 ust.4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) oraz art.2 ust 1 pkt.2 ustawy
z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 z późniejszymi zmianami)

4)

Państwa

dane

osobowe

będą

przetwarzane

przez

okres

niezbędny

do

realizacji

ww.

celu

z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów
archiwalnych.
5)

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

6)

Państwa dane osobowych 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 przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów
prawa

Zembrzyce, dn………..

………………………
Podpis

