Halinów, dnia ......................... r.
………………………………
………………………………
………………………………
tel.

.………..…………………
Wnioskodawca

Burmistrz Halinowa
ul. Spółdzielcza 1
05-074 Halinów

WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu
Proszę o wydanie zgody na:
− lokalizację zjazdu publicznego/indywidualnego*
− zmianę lokalizacji zjazdu publicznego/indywidualnego*
z drogi gminnej nr ew. dz. ………../ulica ....................................................................................
w miejscowości………………………………..gm. ……………………………………….……..…
do nieruchomości nr dz. …………………………...w miejscowości………………………………….
Oświadczam, że jestem: właścicielem*, 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. Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczoną lokalizacją zjazdu 2 egz.
2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością lub kserokopia dokumentu
potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości do której ma być wybudowany zjazd – 1 szt.
3. Pełnomocnictwo w przypadku, gdy wnioskodawcą jest pełnomocnik inwestora wraz z dowodem opłaty
skarbowej – 17 zł.
4. Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności
Gospodarczej w przypadku, gdy wnioskodawcą jest przedsiębiorca.
5. Inne (zależnie od charakteru zamierzonej inwestycji, zarządca drogi może zażądać dodatkowych
dokumentów).

Potwierdzam, że zapoznałem/łam się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu
danych osobowych.
…………………………………
/podpis wnioskodawcy/
* niepotrzebne skreślić

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 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 (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze
zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych jest Burmistrz reprezentujący Gminą Halinów.
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email:
iod@halinow.pl
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wydania zezwolenia na lokalizację zjazdu z drogi
gminnej, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6
ust. 1 lit. c RODO) oraz Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z
uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów
archiwalnych.
5) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
6) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący
Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie
brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie
przepisów prawa.

