
………………………………………………………………...         

Nazwisko  i  imię 

adres………………………………………………………….. 

……………………………………………………………........ 

 

data…………………………..... 

tel.   ............................................................................. . 

Wójt Gminy Niemce  

ul. Lubelska 121 

21- 025 Niemce  

 

WNIOSEK  O WYDANIE ZEZWOLENIA NA  LOKALIZACJĘ  ZJAZDU 

 

Proszę  o  wydanie zezwolenia   na / lokalizację,  przebudowę*/    zjazdu  /indywidualnego  

publicznego/* z drogi /gminnej,  wewnętrznej* /nr…………………………………………………  

położonej na   działce  ewid. nr ..................................................... w miejscowości ...............................  

 ..........................................    na działkę ewidencyjną  nr ................................................ …..położoną 

w miejscowości …………………………………………………………………………………………. 

Oświadczam, że  jestem właścicielem / użytkownikiem / dzierżawcą * /    w/w nieruchomości 

wykorzystywanej  na cele…………………………………………………………………………………………                                                                     

……………………………………………………………………………………………………………. 
                                                                                          ( opisać obiekt  działkę) 

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

zmianie/ ulegnie  zmianie  polegającej  na* ……………………………………………………….............. 

Parametry zjazdu** 

1. Szerokość nawierzchni zjazdu .......................... .................................... 

2. Szerokość  poboczy  zjazdu ………………………………………………… 

3. Promień łuku ..................................................... .................................. 

4. Przepust  średnica  ( jeżeli  dotyczy) ................ ..................................... 

5. Spadek podłużny zjazdu  w pasie drogowym od krawędzi jezdni ………………………  

 
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody - na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wójta 

Gminy Niemce, ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce, w postaci numeru telefonu w celu szybszego 

kontaktu w w/w sprawie 

*Niewłaściwe  skreślić 

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

      ( podpis)  
Sposób odbioru dokumentu:  
□ Osobiście 

□ Pocztą na adres jw. 

Załączniki:  

1. Szczegółowy plan  sytuacyjny w skali 1:1000  lub  1:500   z   projektem zagospodarowania  terenu  i zaznaczoną     

     lokalizacją  zjazdu  ( wrysować  zjazd  i  jego wymiary oraz  podać odległość od  granicy działki   do osi  zjazdu)  

2.   Dokument  uiszczenia opłaty skarbowej w  kwocie 82 zł. dotyczy dróg gminnych ( zwolnione z opłaty  są zezwolenia 

związane z budownictwem   mieszkaniowym,  jeżeli  są  spełnione  przesłanki  art.  2 ust. 2 ustawy z dnia 16 

listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.) 

 3. Dokument  udzielenia  pełnomocnictwa - opłata wynosi 17 zł. ( nie  dotyczy  pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi 

wstępnemu,  zstępnemu lub  rodzeństwu,   lub gdy mocodawcą jest  podmiot  zwolniony  z  opłaty skarbowej ) Wpłaty  

z  tytułu   opłaty  skarbowej  należy  dokonać   na    rachunek    bankowy  Urzędu Gminy Niemce  w Banku 

Spółdzielczym  Niemce nr   84 8702 0001 0000 0026 2000 0030  



 

 

** § 79. Zjazd indywidualny powinien mieć: 

1. Szerokość nie mniejszą niż 4,5 m, w tym jezdnię o szerokości nie mniejszej niż 3,0 m i nie 

większej niż szerokość jezdni na drodze; 

2. Nawierzchnię co najmniej twardą w granicach pasa drogowego; 

3. Przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokrąglone łukiem kołowym o 

promieniu nie mniejszym niż R-3 m, i nie większym niż R-5 lub skosem 1 : 1, jeżeli jest to 

zjazd z ulicy; 

4. Pochylenie podłużne zjazdu w obrębie korony drogi dostosowane do jej ukształtowania; 

5. Na długości nie mniejszej niż 5,0 m od krawędzi korony drogi pochylenie podłużne nie    

większe niż 5%, a na dalszym odcinku - nie większe niż 15%. 
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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: RODO,  

 

1. Administratorem Państwa danych będzie Wójt Gminy Niemce ul. Lubelska 121, 21-025 

Niemce, tel. 81 756 15 21; info@niemce.pl 

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z 

Inspektorem Ochrony Danych drogą elektroniczną: iod@niemce.pl lub pisemnie na adres 

Administratora danych. 

3. Państwa dane będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o zezwolenie na lokalizację 

zjazdu zgodnie ustawą z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r 

poz. 2068 z późn. zm ) w zw. z art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 lit. 

a), c) RODO. 

4. Odbiorcami Państwa danych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące 

zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w 

celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, podmioty 

przetwarzające, którym Wójt Gminy Niemce zleci wykonywanie czynności przetwarzania 

danych, oraz innym odbiorcom: operator pocztowy. 

5. Państwa dane będą przechowywane przez okres  niezbędny do rozpatrzenia wniosku, a 

następnie archiwizowane zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.  

6. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do decyzji opartej na 

zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, ani nie zostaną przekazane do 

państwa trzeciego (poza obszar Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii i Lichtensteinu) lub 

organizacji międzynarodowej. 

7. Mają Państwo prawo do żądania od Wójta Gminy Niemce dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przechowywania, wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych; 

8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako 

organu nadzorczego, gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy  

Rozporządzania 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. 

9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym, a niepodanie ich 

uniemożliwi rozpatrzenie wniosku o wydanie warunków na lokalizację zjazdu.  
 
 
 
 
 

mailto:info@niemce.pl

