Strumień, .............................

.......................................................
.......................................................
.......................................................
(imię, nazwisko, adres)
Urząd Miejski
w Strumieniu
WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na lokalizację/przebudowę istniejącego zjazdu
Proszę o wydanie zgody na budowę-przebudowę zjazdu z drogi publicznej ul. .....................
.............................................................do nieruchomości-pól uprawnych pgr..............................
Oświadczam, że jestem właścicielem-dzierżawcą- użytkownikiem wieczystym-zarządcąpgr. Nr .................................................................w ...........................................................
Nieruchomość ta jest wykorzystywana na cele .........................................................................
Po wybudowaniu-przebudowie zjazdu, sposób wykorzystania nieruchomości nie ulegnie-ulegnie
zmianie polegającej na ...........................................................................................................
Wykonawcą robót budowlanych będzie ...................................................................................
............................................................................................................................................
(wykazać firmę lub zaznaczyć, że roboty będą wykonane systemem gospodarczym)

Klauzula Informacyjna
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenie 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 zwanym w dalszej części RODO informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Strumieniu, ul. Rynek 4, 43-246
Strumień
2. W celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych proszę kontaktować się
z inspektorem ochrony danych osobowych: inspektor@um.strumien.pl, tel. 33/ 85 70 142
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wydanie zezwolenia na lokalizację/przebudowę
istniejącego zjazdu, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985r. o
drogach publicznych i Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją
kancelaryjną, przepisami archiwizacyjnymi.
5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa.

6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej
9. podanie danych osobowych jest obowiązkowe w celu rozpatrzenia wniosku, a w pozostałym zakresie jest
dobrowolne
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

………………………………………..
(podpis)

Do wniosku załączam:
1. Kopie mapy zasadniczej (syt-wys) dla danego terenu z naniesiona lokalizacją zjazdu
2. Projekt zagospodarowania terenu działki z naniesionym zjazdem
3. Kopię mapy ewidencyjnej
4. Kopie udzielonego pełnomocnictwa (jeżeli w imieniu właściciela działki występuje pełnomocnik wraz z
opłatą skarbową w wysokości 17,00zł)
5. Dowód zapłaty opłaty skarbowej w wys.82,00zł dla inwestycji innej niż budownictwo mieszkaniowe

