Bieruń, dn. ....................................
......................................................................
......................................................................
(oznaczenie wnioskodawcy)

......................................................................
......................................................................
(adres, telefon)

Powiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu
ul. Warszawska 168
43-155 Bieruń
WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu
Wnoszę o wydanie zgody na budowę, przebudowę*) zjazdu z drogi powiatowej
.............................................. w miejscowości ....................................... do nieruchomości, pól
uprawnych*), położonej na działce nr ......................
Oświadczam, że jestem właścicielem, użytkownikiem wieczystym, zarządcą, dzierżawcą*)
przedmiotowej nieruchomości.
Nieruchomość ta będzie wykorzystana na cele ............................................................................
Po wybudowaniu, przebudowie zjazdu*) sposób wykorzystania nieruchomości nie ulegnie
zmianie, ulegnie zmianie*), polegającej na .................................................................................
......................................................................................................................................................
Wykonawcą robót budowlanych będzie: .....................................................................................
.......................................................................................................................................................
(wskazać firmę lub zaznaczyć, że roboty wykonywane będą we własnym zakresie)

Kierownikiem budowy będzie .....................................................................................................
.......................................................................................................................................................
(nazwisko i imię, adres, telefon)

Do niniejszego wniosku załączam:
1. Mapę zasadniczą w skali ................................ z zaznaczonym miejscem zjazdu
2. Kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (wypis z rejestru
gruntów)
3. Orientację w skali 1 : 10 000
4. Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu
5. pełnomocnictwo w przypadku, gdy jest wymagane
6. ...........................................................................................................................................
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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), dalej RODO, Powiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu z siedzibą przy ul. Warszawskiej 168
w Bieruniu (43-155) informuje, iż:
1.

2.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu z siedzibą przy
ul. Warszawskiej 168, 43-155 Bieruń, reprezentowany przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg
w Bieruniu.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – email: iod@powiatbl.pl, nr telefonu 32 2269174.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procedury rozpatrzenia wniosku
o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu złożonego zgodnie z ustawą z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.).
Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane stronom postępowania administracyjnego oraz podmiotom,
którym przekazywane są sprawy zgodnie z właściwością.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa
w tym zakresie.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem
procedury rozpatrzenia wniosku o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu
złożonego zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2222
z późn. zm.).
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

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

*) niepotrzebne skreślić

