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...................................................................                                 Dzwola, dnia ............................ 
             (imię i nazwisko wnioskodawcy),      

 

…………………………………………………… 

         (adres)                      

 

……………………………………………………. 

 

……………………………………………………. 

   (nr telefonu)                                         

            

                                                                            

WÓJT GMINY DZWOLA 
 

  

 

WNIOSEK  
O WYDANIE ZEZWOLENIA NA BUDOWĘ/PRZEBUDOWĘ ISTNIEJĄCEGO  

WJAZDU/ZJAZDU
*
 Z DROGI PUBLICZNEJ GMINNEJ 

  
         

  Wnoszę o wydanie zgody na budowę, przebudowę istniejącego*) wjazdu/zjazdu  

z drogi gminnej nr ……………. w miejscowości …………………………….. z działki 

oznaczonej numerem ewidencyjnym .............................. do nieruchomości, pól uprawnych*) 

zlokalizowanej na działce nr ……….., położonej w miejscowości ……………………............. 

  Oświadczam, że jestem właścicielem, użytkownikiem wieczystym, zarządcą, 

dzierżawcą*)  przedmiotowej nieruchomości.  

Nieruchomość ta jest obecnie wykorzystywana na cele: ............................................................. 

Po wybudowaniu, przebudowie wjazdu/zjazdu*) sposób wykorzystania nieruchomości 

ulegnie zmianie ............................................................................................................................              

                                                                        (określenie planowanej inwestycji). 

  
 Do niniejszego wniosku załączam: 

1) mapę w skali 1 : 500 lub 1 : 1000 (2 egz. – może być kserokopia), 

 

 

Pouczenie Wnioskodawcy: 

 

1. Powyższy wniosek służy wydaniu przez zarządcę drogi zezwolenia na budowę, przebudowę istniejącego 

wjazdu/zjazdu z drogi publicznej oraz podania przez niego warunków wykonania wjazdu/zjazdu.  

2. Niniejszy wniosek winien być złożony minimum 1 miesiąc przed planowanymi robotami związanymi  

z budową lub przebudową istniejącego wjazdu/zjazdu. 

3. Zezwolenie wydawane jest na podstawie Art. 29 pkt. 2 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. O drogach 

publicznych. 

4. Wydanie zezwolenia nie podlega opłacie skarbowej zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia  

16 listopada  2006 r. o opłacie skarbowej. 

5. Przed przystąpieniem do robót wykonawca zadania winien wystąpić do Wójta Gminy Dzwola  

z wnioskiem  o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (art. 40 ustawy o drogach publicznych), 

dołączając informację o terminie wykonywania robót, wielkości zajmowanej powierzchni w pasie 



   

* niepotrzebne skreślić 

drogowym oraz schemat oznakowania strefy objętej robotami - zatwierdzony przez  organ zarządzający 

ruchem. 

6. Utrzymanie zjazdu należeć będzie do właściciela gruntu przyległego do pasa drogi (art. 30 Ustawy  

o drogach publicznych). 

7. Sprawy dotyczące przepisów technicznych związanych z budową/rozbudową wjazdu/zjazdu reguluje 

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim  powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

 

Prawidłowość danych na wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem. 

 

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

   podpis wnioskodawcy 

  

  

Szczegółowa klauzula informacyjna  
Przetwarzanie danych osobowych w związku z wydaniem zezwolenia na budowę/przebudowę 

istniejącego  wjazdu/zjazdu z drogi publicznej gminnej. 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Dzwola, Dzwola 168, 23-304 

Dzwola, tel. 15 875 22 15, e-mail: ugdzwola@mbnet.pl   

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt: iod@rodokontakt.pl 

3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji zadań statutowych 

wynikających z przepisów prawa. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora: 

a) jest wypełnienie ciążącego na nim obowiązku prawnego – Art. 6, ust. 1, lit. c 

RODO; 

b) jest zgoda osoby, której dane dotyczą – Art. 6, ust. 1, lit. a RODO; 

5. Administrator może przekazać dane osobowe jedynie uprawnionym z mocy prawa 

instytucjom czy podmiotom i tylko w dopuszczalnym prawnie zakresie. 

6. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres wynikający z właściwych 

przepisów dziedzinowych i z uwagi na odpowiadającą tym danym kategorię archiwalną. 

7. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługują następujące prawa: 

a. do dostępu do swoich danych; 

b. do sprostowania swoich danych; 

c. do ograniczenia przetwarzania swoich danych; 

d. do wycofania zgody w dowolnym momencie – wycofanie zgody nie wpływa 

na legalność przetwarzania w okresie jej obowiązywania (w przypadku 

przetwarzania danych na podstawie zgody); 

e. do usunięcia danych (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody); 

f. do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

8. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji 

ani do profilowania.  

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane poza UE. 

10. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji wskazanego celu przetwarzania. 

Podanie danych na podstawie zgody jest dobrowolne. 

 

Podstawy prawne: 

mailto:ugdzwola@mbnet.pl
mailto:iod@rodokontakt.pl
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 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO). 

 Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 

 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. 

 

WYRAŻAM/NIE WYRAŻAM ZGODY* na przetwarzanie numeru telefonu w celu 

umożliwienia komunikacji elektronicznej Administratora z osobą fizyczną w w/w 

sprawie …………………………… i/lub adresu e-mail 

…………………………………………………………………………………………

… 

 

 

      ……………………..…………………………………….. 

                                        Czytelny podpis osoby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


