URZĄD MIEJSKI W DĘBICY
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY
MIEJSKIEJ
ul. RATUSZOWA 2, 39-200 DĘBICA

Potwierdzenie przyjęcia wniosku

……………………, dnia …………………..
INWESTOR

PEŁNOMOCNIK (o ile został ustanowiony)

Imię i Nazwisko :
lub
Nazwa osoby
prawnej bądź
jednostki
organizacyjnej

Imię:
Nazwisko:
Adres
(zamieszkania):

Adres
(zamieszkania/
siedziby):

Adres
do korespondencji

Adres
do korespondencji

Telefon:
Adres e-mail

Telefon:
Adres e-mail:

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI
na lokalizację/przebudowę² zjazdu indywidualnego/publicznego

1, 2

na działkę nr:

z drogi publicznej:
jednostka

obręb:

ewidencyjna:

na czas nieokreślony/określony² do dnia:

Do wniosku załączam2:
1)
2)
3)
4)

Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 z naniesioną i zwymiarowaną lokalizacją
planowanego/przebudowywanego zjazdu (2 egzemplarze).
Aktualny wyrys mapy ewidencyjnej dla działek objętych budową lub przebudową zjazdu.
Aktualny wypis z ewidencji gruntów i budynków dla działek, do których ma zostać wybudowany/przebudowany
zjazd (wraz ze wskazaniem właściciela działki).
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania na cele budowlane nieruchomością, do której ma zostać
wybudowany / przebudowany zjazd i tytule prawnym z którego to prawo wynika - w przypadku, gdy wnioskodawca
nie jest ujawniony w ewidencji gruntów i budynków dla działek, do których ma zostać wybudowany/przebudowany
zjazd jako właściciel

1. § 55 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124) definiuje:
zjazd publiczny - określony przez zarządcę drogi jako zjazd co najmniej do jednego obiektu, w którym jest prowadzona
działalność gospodarcza, a w szczególności do stacji paliw, obiektu gastronomicznego, hotelowego, przemysłowego,
handlowego lub magazynowego, zjazd indywidualny - określony przez zarządcę drogi jako zjazd do jednego lub kilku
obiektów użytkowanych indywidualnie,
2. Właściwe zaznaczyć,

w przypadku gdy wnioskodawcą jest spółka cywilna aktualne dane spółki oraz wszystkich jej wspólników, a tak że
oświadczenie o prawdziwości i aktualności powyższych danych oraz uprawnieniu do reprezentowania spółki i
prowadzenia jej spraw
4. razie ustanowienia pełnomocnika reprezentującego wnioskodawcę w postepowaniu administracyjnym –
pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej,
5. dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 82,00 zł za wydanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu
(opłacie nie podlega zezwolenie dotyczące zjazdu związanego z zabudową mieszkaniową - art. 2 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044.)
3.

FORMA ODBIORU DOKUMENTU 2 :
□ przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe
□ osobiście
PODPIS WNIOSKODAWCY:

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA
PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1) W związku z pozyskaniem danych osobowych oraz realizacją wymogów rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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), zwanym dalej: RODO
informuje się, co następuje:
2) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Dębicy, ul. Ratuszowa 2,
39-200 Dębica.
3) W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu e-mail: iod@umdebica.pl.
4) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu załatwienia sprawy, której dotyczy złożony
wniosek/pismo jak również w celu archiwizacji.
5) Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.

o narodowym zasobie

archiwalnym i archiwach oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art 20 pkt 8 oraz art. 29 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 ze zm.)
6) Dane osobowe będą przechowywane przez okres załatwienia sprawy, której dotyczy złożony
wniosek/pismo oraz przez okres archiwizacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak podania danych
osobowych może skutkować pozostawieniem podania (wniosku) bez rozpoznania, na warunkach
określonych w przepisach określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego. Podanie danych
kontaktowych, tj. nr telefonu, adresu poczty elektronicznej jest dobrowolne i odbywa się na podstawie
zgody osoby, której dane dotyczą. Podanie tych danych stanowi wyrażenie zgody na ich przetwarzanie
w celu ułatwienia kontaktu z osobą, której te dane dotyczą, w toku prowadzonego postępowania
administracyjnego.
8) Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia
przetwarzania oraz usunięcia danych po ustaniu okresu ich przechowywania, na warunkach określonych
w RODO.
9) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
10) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną ...........................................................................
(podpis Wnioskodawcy)

