Urząd Miejski w Myszyńcu
Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec
Dane wnioskodawcy:
…………………………………………………..………………………………………
(Nazwisko i imię / Nazwa osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej)

…………………………………………………..………………………………………
(Adres zamieszkania / Adres siedziby)

…………………………………………………..………………………………………
(Nr telefonu)

WNIOSEK

o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę
Proszę o wydanie zezwolenia na:
 lokalizację zjazdu:  indywidualnego /  publicznego,
 przebudowę zjazdu:  indywidualnego /  publicznego,
do nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym: …………..…………………………., położonej
w miejscowości: ………………………………………..……….., przy ul. …………….………………………..………………….……
z drogi oznaczonej numerem ewidencyjnym: ………………..……………, obręb: ……………………………………………
Parametry zjazdu: szerokość ogólna …………….………., szerokość przy połączeniu z drogą: …………….……….
Oświadczam, że jestem:  właścicielem,  użytkownikiem wieczystym,  użytkownikiem,  zarządcą,
 dzierżawcą przedmiotowej nieruchomości, która obecnie wykorzystywana jest na cele:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
Po wybudowaniu/przebudowie zjazdu sposób wykorzystania tej nieruchomości:
 nie ulegnie zmianie,
 ulegnie zmianie polegającej na: …………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….
Do wniosku załączam:
 mapę zasadniczą dla danego terenu,
 dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,
 koncepcję zagospodarowania działki wraz z naniesioną lokalizacją zjazdu,
 kopię decyzji o warunkach zabudowy/pozwolenie na budowę,
 potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej,

 inne: ………………………………………………………………………………………
Wydanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu podlega opłacie skarbowej w wysokości 82,00 zł
zgodnie z Ustawą z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Opłatę należy dokonać na rachunek: 17 8920 0001
0000 1720 2000 0010 Bank Spółdzielczy Myszyniec. Budowa lub przebudowa zjazdu związana z budownictwem
mieszkaniowym zwolniona jest z opłaty skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 tej ustawy.

…….……………………...………….……………..………....
/podpis wnioskodawcy/
________________________________________________________________________________________________________________

Referat Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO
Na podstawie 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) informujemy, że:
1. Administratorem Danych jest Gmina Myszyniec reprezentowana przez Burmistrza, Dane kontaktowe: Urząd
Miejski w Myszyńcu, Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec, tel. (29) 77 21 141, e-mail: urzad@myszyniec.pl
2. W urzędzie powołany został inspektor ochrony danych. Dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej
urzędu (w zakładce dot. przetwarzania danych/ RODO) oraz w sekretariacie.
3. Przetwarzanie odbywa się w celach realizacji wniosku a podstawą przetwarzania danych osobowych jest Art. 6 ust
2 lit c) lub e) RODO- obowiązek prawny lub zadanie realizowane w interesie publicznym.
4. Przekazanie danych osobowych we wniosku wynika z przepisów obowiązującego prawa. Konsekwencje
niepodania danych wynikają z ustaw odrębnych.
5. Okres przechowywania Państwa danych został określone w przepisach prawa dot. archiwizacji dokumentów
tj. Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
6.
Realizacja praw podmiotowych (dostępu do danych osobowych, ich poprawiania, itd.) wynika z RODO oraz ustaw
odrębnych.
7. Podmiotom danych przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego (PUODO).

