
 

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA LOKALIZACJĘ ZJAZDU/WJAZDU 

 

 

 

 

Głogów, dnia ......................................................... 
 

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

                                  (Inwestor) 

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

                      (adres) 

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

 

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

                               (nr telefonu) 

 

 
WNIOSEK DO WÓJTA GMINY GŁOGÓW 

 
 

 

 Wnoszę o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu/ wjazdu * z drogi publicznej               

Nr .................... w miejscowości  .......................................  na ul. .......................................... 

do nieruchomości. 

 Oświadczam, że jestem właścicielem, użytkownikiem wieczystym, użytkownikiem, 

zarządcą, dzierżawcą przedmiotowej nieruchomości *. 

 Nieruchomość ta jest wykorzystywana  na cele 

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

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

Po wybudowaniu/ przebudowie* zjazdu sposób wykorzystania nieruchomości nie ulegnie 

zmianie/ ulegnie zmianie polegającej na *  

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

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

 

 

 

Do niniejszego wniosku załączam: 

 

1) mapę sytuacyjną w skali 1 : 10 000 (z zaznaczonym kolorem miejsca lokalizacji 

wjazdu/ zjazdu*). 

 

 

 

 

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

 
 

 

 
 

 



 

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA LOKALIZACJĘ ZJAZDU/WJAZDU 

 

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 
 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 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 (RODO), informujemy, że: 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Głogów z siedzibą                       

w Urzędzie Gminy w Głogowie, ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów, tel. +48 76 836 55 55               

e-mail: gmina@gminaglogow.pl 

2. W Urzędzie Gminy Głogów wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym 

można kontaktować się pod adresem e-mail: iodo@nsi.net.pl, telefonicznie 76 835 88 01 lub 

pisemnie na adres siedziby wskazany w pkt. 1. 

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: 

a) wykonanie umowy, której jest Pan/Pani stroną lub podjęcie działań na Pana/Pani żądanie 

przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO (w przypadku zajęcia pasa drogi 

niepublicznej), 

b) wypełnienie obowiązku wynikającego z przepisu prawa – art. 6 ust. 1 lit. c RODO                     

(w przypadku zajęcia pasa drogi publicznej): 

✓ ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, 

✓ ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z kategorią wskazaną                                     

w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 styczna 2011 r. w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych, rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji               

i zakresu działania archiwów zakładowych – BE5. 

6. Do Pani/Pana danych osobowych  będą mieć dostęp: pracownicy Urzędu Gminy w Głogowie 

oraz współpracujące z Urzędem Gminy w Głogowie firmy informatyczne - sprawujące nadzór 

autorski oprogramowania komputerowego i prawnicze. 

7. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom uprawnionym na podstawie 

przepisów prawa. 

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo                      

do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana 

zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego 

rozporządzenia RODO. 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak podania 

danych osobowych będzie skutkował brakiem możliwości realizacji sprawy. 

11.  Decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, m.in. Pani/Pana dane osobowe 

nie będą profilowane.  

 

 

 

…………………………………… 

          (podpis wnioskodawcy) 

 

 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguytsltqmfyc4mzuhaztimztgq
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