
Wnioskodawca: 

.................................................... 
/imię nazwisko lub nazwa podmiotu/ 

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

/adres lub siedziba podmiotu,                                      

nr kodu poczt.,/ 

.................................................... 
/ numer telefonu, faksu/ 

 
Pełnomocnik: 
 
.................................................... 
/imię nazwisko lub nazwa podmiotu/ 

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

/adres lub siedziba podmiotu,                                      

nr kodu poczt.,/ 

.................................................... 
/ numer telefonu, faksu/ 

.........................................., dnia ............................ 
              /miejscowość/ 

 

WNIOSEK 
do Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice 

o zezwolenie na wykonanie/remont/przebudowę* zjazdu publicznego1/ 
indywidualnego*  z drogi gminnej publicznej/wewnętrznej* 

1.   Zwracam się z prośbą o podanie warunków remontu/budowy/przebudowy* zjazdu do mojej 

działki o nr  ewid.  ………………..  położonej w obrębie ewidencyjnym ……………………………….. 
 /nazwa miejscowości/ 

 z drogi gminnej nr ……………………………………………………………………………………, który 
                                                          /numer drogi ewentualnie: numer działki drogowej, nazwa zwyczajowa ciągu drogowego/ 

będzie służył do obsługi projektowanej/ istniejącej* zabudowy mieszkaniowej/handlowo 

usługowej*.

 

2.  Zwracam się z prośba o przedłużenie warunków budowy zjazdu określonych w piśmie  

znak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . z dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Jednocześnie oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania w/w nieruchomością na cele 

budowlane. 

................................................... 
                           /podpis wnioskodawcy/ 
 
 
W załączeniu do wniosku dołączam szczegółowy plan sytuacyjny (skala 1:1.000, 1:2.000                           

lub 1:500), z zaznaczeniem granic i podaniem planowanej lokalizacji zjazdu. 

Wypełnienie pkt. 1 należy pominąć w przypadku, gdy uzyskano już wcześniej warunki budowy zjazdu. 

 
*)  niepotrzebne skreślić 
 
 
 
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. 
 
 

Data wpływu: 



 

Klauzula Informacyjna 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 

informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy i Miasta Proszowice 

reprezentowany przez Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice, ul. 3 Maja 72, 32-100 

Proszowice 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Damian Król, kontakt pod adresem e-mail: 

iodo@proszowice.pl lub telefonicznie 12 385 12 23. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c - ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na 

podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r., 

poz. 2222 ze zm.) 

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa 

5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji 

wskazanych w pkt. 3 celów nie dłuższy niż  5 lat, a po tym w zakresie wymaganym przez 

przepisy prawa,, 

6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich danych  

osobowych, ich sprostowania,  o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec takiego 

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

8. Podanie Pani/Pana danych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków 

wynikających z przepisów prawa :  art. 20 pkt. 8 oraz art. 29 ustawy z dnia 21 marca 

1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2222 ze zm.) art. 55 § 1, art. 

63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

(Dz. U. z 2017 r., poz.1257 ze zm.). 

 

FORMA ODBIORU DOKUMENTU*  :  

□ przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe  

□ osobiście 

 

*właściwe zaznaczyć: x 

…………………………….. 
/podpis wnioskodawcy/ 


