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

.......................................................
(miejscowość, data)

.........................................................................
(imię i nazwisko, nazwa, adres wnioskodawcy)

.........................................................................
( numer telefonu lub e-mail*)

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Białymstoku
ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok
WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu** /przebudowę istniejącego zjazdu**
Wnoszę o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu/przebudowę istniejącego zjazdu** z drogi wojewódzkiej
Nr ............. w miejscowości ............................................................. do nieruchomości/pól uprawnych**, tj. działki o
nr ewidencyjnym gruntów ......................................
Oświadczam,

że

jestem

właścicielem/użytkownikiem

wieczystym/użytkownikiem/zarządcą/dzierżawcą**

przedmiotowej nieruchomości.
Nieruchomość ta jest wykorzystywana na cele ......................................................................................................
Po wykonaniu zjazdu/przebudowie istniejącego zjazdu** sposób wykorzystania nieruchomości nie ulegnie zmianie/
ulegnie zmianie** polegającej na ..........................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

Do niniejszego wniosku załączam:
1) Kopię aktualnej mapy zasadniczej (sytuacyjno-wysokościowej) dla danego terenu w skali 1:500 lub 1:1000, zawierającą
informację o zagospodarowaniu działek sąsiednich,
2) kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości,
3) projekt zagospodarowania działki wraz z określeniem sposobu włączenia przedmiotowej inwestycji do drogi, o ile budowa
lub przebudowa zjazdu jest związana ze zmianą zagospodarowania działki,
4) pełnomocnictwo lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (w przypadku wystąpienia w imieniu wnioskodawcy
pełnomocnika) oraz oryginał dowodu zapłaty opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie
pełnomocnictwa. Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie lub na rachunek organu podatkowego właściwego
miejscowo w sprawach opłat skarbowych - Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta, Bank PEKAO
S.A. 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132),
5) dowód wpłaty opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu w wysokości 82,00 zł na rachunek bankowy:
Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta,
Bank PEKAO S.A. 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132
Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 z późn.
zm.) decyzja o zezwoleniu na lokalizację zjazdu z drogi publicznej jest zwolniona z opłaty skarbowej, jeżeli dotyczy
budownictwa mieszkaniowego.
6) inne: …………………………………………………………………………………………………….

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

*) podanie danych przez osobę fizyczną jest dobrowolne i wymaga udzielenia przez tę osobę zgody na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa poniżej
**) niepotrzebne skreślić

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
(dotyczy osób fizycznych, w tym: pełnomocników, wspólników spółki cywilnej, przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą)

Wyrażam zgodę** / nie wyrażam zgody**

na przetwarzanie danych kontaktowych tj.: numeru telefonu i/lub adresu e- mail przez Podlaski Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok tel. (085) 67 67 144 e-mail:
sekretariat@pzdw.wrotapodlasia.pl w celu ułatwienia kontaktu w toku prowadzonego postępowania
administracyjnego.

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

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
w procesie wydawania zezwoleń na lokalizację zjazdu / przebudowę istniejącego zjazdu
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku zgodnie z art. 13 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) dalej jako RODO informuje:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy
ul. Elewatorskiej 6, 15-620 Białystok tel. 85 67 67 144, sekretariat@pzdw.wrotapodlasia.pl.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych
listownie wysyłając pismo na ww. adres lub drogą e-mailową: iod@pzdw.wrotapodlasia.pl
3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie:
1) art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO w celu realizacji zadań określonych w art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2222 z późn. zm.) i Kodeksu postępowania administracyjnego tj. w procesie
wydawania zezwoleń na lokalizację zjazdu /przebudowę istniejącego zjazdu;
2) art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. po uzyskaniu zgody osoby w celu ułatwienia kontaktu w toku prowadzonego postępowania
administracyjnego.
4. Dane osobowe mogą być ujawnione upoważnionym przez Administratora pracownikom, podmiotom świadczącym na rzecz
Administratora usługi, w tym usługi techniczne i organizacyjne np.: usługi prawne, pocztowe, a także innym
podmiotom/osobom/organom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.
5. Dane osobowe będą przechowywane:
1) przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa związany z zasadą trwałości decyzji administracyjnej;
2) przez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, a jeśli wskazuje na to
przepis prawa także prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
7. Posiada Pani/Pan prawo wycofania, w każdym momencie, zgody na przetwarzanie danych kontaktowych tj. numeru telefonu
i adresu e-mail. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej wycofaniem.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa, jeśli jej zdaniem, przetwarzanie jej danych osobowych narusza RODO.
9. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe gdy jest wymogiem ustawowym. Brak podania danych osobowych może
skutkować pozostawieniem podania (wniosku) bez rozpatrzenia na warunkach określonych w Kodeksie postępowania
administracyjnego. W sytuacji innej niż w zdaniu pierwszym podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie ma wpływu
na rozpatrzenie wniosku.
10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

**) niepotrzebne skreślić

