
    WÓJT GMINY RADGOSZCZ 
Urząd Gminy w Radgoszczy           tel. 14 641 41 41 
Pl. Św. Kazimierza 7-8           
33-207 Radgoszcz 
 

Wnioskodawca – imię i nazwisko lub nazwa                      Radgoszcz, dnia…………………….                                                       
 
…………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………             Wójt Gminy Radgoszcz     
Adres wnioskodawcy lub siedziba                                                                 Pl. Św. Kazimierza 7-8  

         33-207 Radgoszcz 

…………………………………………………………… 
Telefon, e-mail 

Pełnomocnik  – Imię i nazwisko        
 
……………………………………………………………………                    
                                                                             
……………………………………………………………………    
Adres pełnomocnika           

 
……………………………………………………………………      
Telefon, e-mail 

W N I O S E K 
o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu 

  Na  podstawie  art.  29  ust.  1  ustawy  z  21  marca  1985  r.  o  drogach  

publicznych, wnoszę o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu indywidualnego / publicznego* 

z drogi gminnej nr .................... (działka nr..................................., obręb 

..............................................) na działkę nr ……………….........................................................,  

obręb ……………….................., w miejscowości ......................................................................,  

przy  ul. ..........................................., na czas nieokreślony/określony do dnia ...........................*. 

Wyjaśniam,  że  powyższy  zjazd  będzie  przeznaczony do  obsługi  komunikacyjnej  
 

........................................................................................................................................................ 
(określić obiekt obsługiwany przez zjazd)  

 
Opis techniczny: ............................................................................................................................. 

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

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

 

……………………………………………. 

(podpis wnioskodawcy lub osoby 

reprezentującej wnioskodawcę) 

Załączniki: 

**1.Kopia mapy do celów projektowych w skali 1:500 lub 1: 1000z oznaczoną lokalizacją zjazdu 

2.Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości 

3.Pełnomocnictwo udzielone przez wnioskodawcę wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej***  

4.Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzjiw sprawie zezwolenia na lokalizację zjazdu z drogi publicznej**** 

*niepotrzebne skreślić 

**zarządca drogi może także zażądać innych dokumentów  

***dotyczy wniosku złożonego za pośrednictwem  pełnomocnika 

****zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1827)decyzja o 

zezwoleniu na lokalizację zjazdu z drogi publicznej jest zwolniona z opłaty skarbowej, jeżeli dotyczy budownictwa mieszkaniowego. W 

pozostałych wypadkach, wydanie powyższej decyzji podlega opłacie skarbowej w wysokości 82 zł (załącznik do ustawy o opłacie skarbowej, 

część III, poz. 44 pkt 2). 



    WÓJT GMINY RADGOSZCZ 
Urząd Gminy w Radgoszczy           tel. 14 641 41 41 
Pl. Św. Kazimierza 7-8           
33-207 Radgoszcz 
 
 
                                 
          

KLAUZULA  INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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), informujemy, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazanych we wniosku dotyczącym  zezwolenia na lokalizację 
zjazdu jest Wójt Gminy Radgoszcz  z siedzibą: Pl. Św. Kazimierza 7-8,  33-207 Radgoszcz tel. 14 641 41 39, e-mail: 

urzad@radgoszcz.pl      
2.   Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy w Radgoszczy, z którym może się  Pani/Pan 

skontaktować poprzez : tel. 14 641 41 39 wew. 209, e-mail: urzad@radgoszcz.pl 
2. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wniosek dotyczący zezwolenia na zjazd oraz umowa zwana dalej: 

„Zobowiązaniem”, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji wniosku dla wykonania której przetwarzanie 

danych jest niezbędne. 
3. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z wydaniem decyzji dotyczącej zezwolenia na 

zjazd na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 

4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że  realizacja Zobowiązania 
będzie niemożliwa.  

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach oraz wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji określonej w jednolitym rzeczowym 
wykazie akt dla gmin i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki. 

6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowych.  
7. Ma Pani/Pan prawo żądać od Administratora dostępu do danych zawartych we wniosku  

dotyczącym zezwolenia na zjazd, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia 

przetwarzania danych.  
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy 
Rozporządzenia  

9. W oparciu o dane osobowe zawarte we  wniosku dotyczącym zezwolenia na zjazd, Administrator nie będzie 

podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.  
 
 
 

                                          
Czytelny podpis wnioskodawcy (osoby upoważnionej) 

 

 


