
 

      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 1:500 lub 1:1000 (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 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 (RODO), informujemy że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Głogów, ul. Piaskowa 1,               

67-200 Głogów. 

2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się                                

z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): iodo@gminaglogow.pl, tel. (76) 836-55-55. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia złożonego wniosku                        

o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu/wjazdu z drogi publicznej.  

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 pkt.1 lit. c RODO - przetwarzanie jest 

niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie 

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

5. Odbiorca lub kategorie odbiorców: Podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów 

powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu 

przetwarzania, oraz przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 

jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 

archiwów zakładowych. 

7. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do: 

1) dostępu do swoich danych osobowych; 

2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe; 

3) żądania usunięcia danych, gdy: 

a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, 

b) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem. 

4) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: 

a) osoby te kwestionują prawidłowość danych, 

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, 

c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one 

potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa. 

9. Podanie danych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do realizacji tego wniosku. 

10. Konsekwencją niepodania danych będzie nierozpatrzenie wniosku. 

 

 

mailto:iodo@gminaglogow.pl

