
 

             

………………………………………………… 

 (miejscowość, data) 

Dane wnioskodawcy:   

 

………………………………………………………. 
(oznaczenie Wnioskodawcy) 

 

Zarząd Powiatu w Myśliborzu 

 

adres do korespondencji: 

Starostwo Powiatowe w Myśliborzu 

Wydział Dróg 

ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz 

 

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

……………………………………............................ 
(telefon kontaktowy) 

……………………………………............................. 
(adres poczty elektronicznej) 

 

Pełnomocnik wnioskodawcy:  
(o ile występuje w sprawie) 

 

………………………………………………………. 
(oznaczenie Pełnomocnika) 

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

……………………………………............................. 
(telefon kontaktowy) 

……………………………………............................... 
(adres poczty elektronicznej) 

WNIOSEK 

O WYDANIE ZEZWOLENIA NA LOKALIZACJĘ ZJAZDU LUB PRZEBUDOWĘ ZJAZDU 

 

Wnoszę o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu/przebudowę zjazdu(*) z drogi powiatowej 

numer ………………………………………………. 

 

Adres nieruchomości, do której prowadzi zjazd: 

Adres: ……………………………………………… Gmina: …………………………………. 

Ulica: ………………………………………………. Numer domu: ………………………… 

 

Dane ewidencyjne nieruchomości, do której prowadzi zjazd: 

Działka numer: …………………………………… Obręb: …………………………………… 

 

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

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

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

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

 

Po wybudowaniu/przebudowie(*) zjazdu sposób wykorzystania w/w nieruchomości nie 

ulegnie zmianie/ulegnie zmianie polegające na(*) : 

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

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

…………………………………………………………………………………………………

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

 



W powyższej sprawie załączam następujące dokumenty: 

1. kopia aktualnej mapy zasadniczej lub sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 lub 1:1000 

obejmującej zakres przedmiotowej nieruchomości w nawiązaniu do drogi, z zaznaczonym 

proponowanym miejscem lokalizacji zjazdu i widocznymi granicami nieruchomości której 

wniosek dotyczy – w liczbie 2 egzemplarzy, 

2. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością, do której ma być 

wybudowany zjazd, lub przy której zjazd ma być przebudowany, 

3. dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa (albo jego urzędowo poświadczony odpis) 

wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie 

pełnomocnictwa w wysokości 17,00 zł (*), 

4. dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji o zezwoleniu na lokalizację lub 

przebudowę zjazdu w wysokości 82 zł (*), 

5. ……………………………………………………………………………………………………….. 

6. ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

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

(*) Niepotrzebne skreślić 

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych kontaktowych, tj. numeru telefonu i/lub 

adresu poczty elektronicznej, obejmujące zbieranie gromadzenie, archiwizowanie przez Zarząd Powiatu w 

Myśliborzu mający siedzibę przy ul. Północnej 15 w celu ułatwienia kontakt z wnioskodawcą w związku ze 

złożonym wnioskiem, jego rozpatrzeniem i podjęciem działań, których dotyczy sprawa w konsekwencji 

prowadzonego postępowania administracyjnego. Dodatkowo informuję, że podane dane zgodne są ze stanem 

faktycznym, zobowiązuje się jednocześnie do ich aktualizacji w przypadku wystąpienia zmiany. 

 

…………………………………………… 

data, podpis 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z rozporządzeniem 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, informuję, że w celu 

zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede 

wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 i 14 

ust.1 i ust. 2 RODO, w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której 

dane dotyczą, czy też z innych źródeł, oznajmiam: 

I. Administratorem danych osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Powiatu w Myśliborzu ul. Północna 15, 

74-300 Myślibórz. 

II. Inspektor Danych Osobowych 

W celu skorzystania z praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, należy się 

skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych: iod@powiatmysliborski.pl. tel. 095 747 20 21 w 240. 

III. Podstawa prawna i cele przetwarzania 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o Drogach 

publicznych, ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, ustawą z 

dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej oraz na podstawie dobrowolnie udzielonej 

zgody w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. W przypadku 

danych, których obowiązek podania nie wynika z przepisu prawa, Pani/Pana dane osobowe 

przetwarzane są na podstawie zgody - w celu wynikającym z treści wniosku. 

IV.  Odbiorcy danych osobowych 

mailto:iod@powiatmysliborski.pl


Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe mogą być przekazywane innym 

podmiotom, w tym jednostkom organizacyjnym, w celu wykonywania zadań publicznych (poczta, 

kurier, kancelaria prawna, podmioty z którymi Administrator zawarł stosowne umowy powierzenia). 

V. Okres przechowywania danych 

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie  

z instrukcją kancelaryjną. 

VI. Prawa osób, których dane dotyczą 

Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie lecz bez konsekwencji dla przetwarzania, którego dokonano 

przed jej cofnięciem , jeśli dane zostały zbierane na podstawie zgody. 

VII. Prawo do wniesienia skargi  

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 

VIII. Informacja o wymogu podania danych 

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie wymaganym ustawodawstwem a w 

przypadku, gdy nie poda Pani/Pan swoich danych nie będziemy mogli zrealizować obowiązku 

ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.  

 
Pełnych informacji na temat obowiązku informacyjnego oraz dostępu do danych osobowych można uzyskać na 

stronie www.powiatmysliborski.pl oraz www.bip.powiatmysliborski.pl 

 

 

…………………………………………… 

data, podpis 

 

http://www.powiatmysliborski.pl/
http://www.bip.powiatmysliborski.pl/

