
  *) - niepotrzebne skreślić 
 

Słomczyce, dnia ............... r. 
 
................................................... 

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

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

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

         

 

        Powiatowy Zarząd Dróg w Słupcy 

         zs. w Słomczycach 

        Słomczyce 22, 62-420 Strzałkowo 

 

 
WNIOSEK 

 
o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu – przebudowę zjazdu*), 

  z drogi powiatowej ..................P 

       w miejscowości .................... 

    do nieruchomości – działka nr ewidencyjny gruntów ................ 

                      
Oświadczam, że jestem właścicielem, użytkownikiem wieczystym, użytkownikiem, zarządcą, 
dzierżawcą*) przedmiotowej działki. 
Nieruchomość wykorzystywana jest na cele indywidualne, publiczne*) 

 
Po wybudowaniu, przebudowie zjazdu*) sposób wykorzystywania nieruchomości  
- nie ulegnie zmianie*), 
- ulegnie zmianie polegającej na*) ......................................................................................................... 

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

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

 
 
 

Do niniejszego wniosku załączam: 
1. mapę orientacyjna wraz z zaznaczonym obszarem objętym inwestycją  
2. szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 ze wskazaniem proponowanej lokalizacji    
zjazdu,  
3. wyrys z miejscowego planu zagospodarowania lub decyzji o warunkach zabudowy dla działki,  
4. kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny nieruchomości,  
 
 
 
 
 

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

 

 

 

 

 



  *) - niepotrzebne skreślić 
 

Klauzula informacyjna  
 

W związku z realizacją wymogów 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), 
informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących 
Pani/Panu prawach z tym związanych informujemy, iż: 

1) Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest Dyrektor  Powiatowego 
Zarządu Dróg w Słupcy  z siedzibą w Słomczycach, Słomczyce 22,                                               
62-420 Strzałkowo zwanym dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

2) Kontakt do inspektora danych osobowych: e-mail: inspektor@osdidk.pl. 
3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przedmiotowego wniosku                             

o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu – przebudowę zjazdu. Podstawę prawną 
przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 pkt c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do 
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze). 

4) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania,  a także 
prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia 
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Skorzystanie z prawa 
sprzeciwu oraz ograniczenia przetwarzania spowoduje brak możliwości realizacji 
przedmiotowego wniosku. 

5) Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji wskazanego wyżej celu.  
W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja przedmiotowego 
wniosku.  

6) Odbiorcami danych będą tylko podmioty upoważnione z mocy prawa oraz inne 
podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie 
zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

7) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 
profilowane. 

8) Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa 
trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

9) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 
celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym 
przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

 
 
 
 
 

                                   ……………………………… 
                                        podpis wnioskodawcy 

 
 

 

 

 

 

 


