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......................................      Daszyna, dn. ....................................... 
      (wnioskodawca)         
 
............................................        
             (adres)          
 
 
 

Wójt Gminy Daszyna 

Daszyna 34a, 99-107 Daszyna 

 
 
 

WW  NN  II  OO  SS  EE  KK  
o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu z drogi gminnej 

 
  

Proszę o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu/przebudowę istniejącego zjazdu*) 

z drogi gminnej nr …………………........... w miejscowości ……........................................... do 

nieruchomości, tj. działki o nr. ewidencyjnym ...................................., obręb ............................ 

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

Oświadczam, że jestem (właścicielem, użytkownikiem wieczystym, użytkownikiem, 

zarządcą, dzierżawcą*) przedmiotowej nieruchomości. 

Nieruchomość ta jest wykorzystywana na cele ...................................................................... 

Po wybudowaniu/przebudowie*) zjazdu sposób wykorzystania nieruchomości nie ulegnie 

zmianie/ulegnie zmianie*) na ..................................................................................................... 

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

 
 
Do niniejszego wniosku załączam: 

 
1. kopię mapy zasadniczej (sytuacyjno-wysokościowej) dla danego terenu w skali 1:500 lub 1:1000 

 
2. ............................................................................................................................................**. 

 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
*) niepotrzebne skreślić 
**) zależnie od charakteru zamierzonej inwestycji, mogą być wymagane dodatkowe dokumenty 



Urząd Gminy Daszyna, 99-107 Daszyna 34a, tel.: 24 357-10-00, fax. 24 389-04-00, email: sekretariat@gminadaszyna.pl 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

           Spełniając wymogi 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 Wójt Gminy Daszyna informuje, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Daszyna, Daszyna 34a, 99-107 

Daszyna; 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktowad się pisemnie, 

pocztą tradycyjną na adres Daszyna 34a, 99-107 Daszyna lub e-mail: iod@gminadaszyna.pl; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach określonych w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. 

o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 470, z późn. zm.).; 

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do paostwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonywania celów 

ustawowych (5 lat) Urzędu Gminy Daszyna; 

6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodnośd z prawem przetwarzania (jeżeli 

przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem; 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania. 

 
 

Inspektor Ochrony Danych 
iod@gminadaszyna.pl 

 

Z powyższymi informacjami zapoznałam(em) się  

……….............……………………………………………………… 
(czytelny podpis osoby lub osób informowanych) 

 

mailto:iod@gminadaszyna.pl

