
 
                                                                                      Nadarzyn, dnia ………………... 

……………………………………. 
                       (imię i nazwisko/ firma) 

……………………………………. 
                                (adres) 

……………………………………. 

……………………………………. 
                          (numer telefonu) 

         Wójt Gminy Nadarzyn 

          ul. Mszczonowska 24 

         05-830 Nadarzyn 

                               Referat Inwestycji 

 

 

WNIOSEK 

o wydanie zezwolenie na lokalizację* przebudowę*  zjazdu  

Wnoszę o wydanie zgody na lokalizację* przebudowę* zjazdu z drogi gminnej  

nr ew................................stanowiącej, ulicę.................................................... do nieruchomości dz. nr 

ew.............................w miejscowości .........................................................gm. Nadarzyn. 

Informacje dodatkowe:........................................................................................................ .......... 

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

Oświadczam, że jestem: (właścicielem, użytkownikiem wieczystym, użytkownikiem, zarządcą , 

dzierżawcą)* w/w nieruchomości wykorzystywanej na cele .................................... 

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

Po wybudowaniu* przebudowie* zjazdu sposób wykorzystania nieruchomości nie ulegnie zmianie*, 

ulegnie zmianie polegającej na*................................................................................... 
* niepotrzebne skreślić 

  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. ( Dz. Urz. UE L119 z 

04.05.2016) Urząd Gminy informuje a Wnioskodawca / Wykonawca /Pełnomocnik  przyjmuje  do wiadomości: 

Administratorem podanych danych osobowych jest: Gmina Nadarzyn. 

Inspektor ochrony danych - adres email: rodo@nadarzyn.pl  

Celem przetwarzania danych jest wypełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa – ewidencja danych osobowych osób  

występujących o zajęcie pasa drogowego. 

Podstawa prawna przetwarzania: Przetwarzanie jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z 

przepisu prawa. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz.U. 2017 poz. 2222 ze zmianami), Ustawa z dnia 8 marca 1990 

r. o samorządzie gminnym (t.j Dz.U. 2017 poz. 1875 ze zmianami), Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania 

Administracyjnego (j.t. Dz.U. 2017 poz. 1257 ze zmianami), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia 

warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (j.t. Dz.U. 2016 poz. 1264). / Podanie danych jest dobrowolne. 

Zebrane dane będą przechowywane do: przez czas określony w szczegółowych przepisach prawa. 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. 

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani 

dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych 

osobowych będzie brak możliwości wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. 

                                                                       
 

 

                                                                                     .................................................................. 
                                                                                                                                                       podpis/ pieczątka wnioskodawcy 
Załączniki: 

1. projekt zagospodarowania działki i określenie sposobu włączenia przedmiotowej 

       inwestycji  do drogi- 2 egz. 

2. Pełnomocnictwo- w przypadku ustanowienia pełnomocnika w przedmiotowej sprawie, które powinno 

spełniać wymogi określane przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz ustawy o opłacie 

skarbowej (należy uiścić opłatę 17zł i dowód wpłaty dołączyć do pełnomocnictwa). 

 

mailto:rodo@nadarzyn.pl

