Jabłonna, dnia ..............................r.

………………………………………………………
(imię i nazwisko / nazwa podmiotu)

………………………………………………………
(adres zamieszkania / siedziba)

………………………………………………………
(e-mail)

………………………………………………………
(telefon)

URZĄD GMINY JABŁONNA
Wydział Gospodarki Komunalnej
ul. Zegrzyńska 1
05-110 Jabłonna

WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na lokalizację/ przebudowę zjazdu w pasie drogowym
Wnoszę o wydanie zezwolenia na lokalizację/przebudowę* zjazdu w pasie drogowym:
☐ - drogi gminnej publicznej
☐ - drogi wewnętrznej
ul. ……………………………………………………………… dz. nr ew. …………………………… we wsi
……………………………… do działki nr ew. ………………………………………
Oświadczam, że jestem: (właścicielem, użytkownikiem wieczystym, użytkownikiem,
zarządcą, dzierżawcą)* przedmiotowej działki.
Działka ta jest wykorzystywana na cele ……………………………………………………………………...…………
…………………………………………………………………………………………………...………………………………………….
Po wybudowaniu zjazdu sposób wykorzystania działki nie ulegnie/ulegnie* zmianie
polegającej na* ………………………………………………………………………………….……………………………………
…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
………………………………………………
/podpis wnioskodawcy/ów/



Niepotrzebne skreślić

Załączniki:
1) szczegółowego planu sytuacyjnego w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczoną lokalizacją zjazdu i jego
wymiarami oraz naniesionymi granicami działek - 2 egz. (plan sytuacyjny tzw. podkład
geodezyjny można nabyć w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w
Starostwie Powiatowym w Legionowie);
2) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
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3)
4)
5)

odpis z Krajowego Rejestru Sądowego/Ewidencji Działalności Gospodarczej – jeżeli
wnioskodawca jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą;
kopia pełnomocnictwa (oryginał do wglądu) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w
wysokości 17,00 zł w przypadku działania pełnomocnika;
dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 82 zł – jeżeli jest wymagana.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWY
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: numeru telefonu i
adres e-amil przez Administratora Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Jabłonna do celów
prowadzonego postępowania.
................................................
/podpis wnioskodawcy/ów/

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO), informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Gminy Jabłonna z siedzibą w (05-110)
Jabłonnie przy ul. Modlińska 152 jest Wójt Gminy Jabłonna.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu i na podstawie:
- art. 6 ust 1 lit. c RODO - wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z
art. 29 ust.1 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych w celu wydania zwolnienia na
lokalizację/przebudowę zjazdu w pasie drogowym,
- art. 6 ust 1 lit a RODO – wyłącznie na podstawie udzielonej dobrowolnej zgody w zakresie i celu
określonym w treści zgody.
3. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
- prawo dostępu do danych osobowych,
- prawo otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu,
- prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
- prawo do usunięcia danych osobowych,
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora.
4. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Gminy Jabłonna narusza
przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego tj. do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w
pkt.2, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
- organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie
organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa,
- inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Gminy Jabłonna
przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Wójt Gminy Jabłonna.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem.
8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Kontakt z inspektorem ochrony danych e-mail: iod@jablonna.pl.
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