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…...........................................  
 (miejscowość, dnia) 

 
 
 
.............................................................. 
         (wnioskodawca, adres, telefon) 
 Wójt Gminy Uścimów 

 Stary Uścimów 37 

 21-109 Stary Uścimów 

 

WNIOSEK 

Wnoszę o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu w miejscu przedstawionym na załączonej 

mapie - budowa nowego zjazdu, przebudowa, remont istniejącego zjazdu indywidualnego1)/ 

publicznego2)* z drogi gminnej Nr ......................................................L …………………………………… 

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

koniecznego, jako dojazd do działki gruntu numer  ewidencyjny ........................... obręb……................. 

w miejscowości ......................................................... gmina Uścimów. 

Nieruchomość ta jest/będzie wykorzystywana na cele ............................................................................. 

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

Przebudowa/ remont* ww. zjazdu będzie polegała na………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………. 

wypełnić drukowanymi literami 

* niepotrzebne skreślić 
 

Do niniejszego wniosku załączam: 

1. Mapę sytuacyjno-wysokościową z naniesioną lokalizacją zjazdu (pobrana ze Starostwa Powiatowego w Lubartowie) – 2 egz. 

2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości – kopia/oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością 

W przypadku służebności przejazdu – kopia dokumentu z wpisaną służebnością 

3. Pełnomocnictwo wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. Opłata skarbowa wniesiona na konto bankowe Gminy 

Uścimów: BS Łęczna O/Uścimów nr: 72 8693 0006 00000 3322006 0003. 

 

 

 

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

 (podpis wnioskodawcy) 

 

 

1) Zjazd indywidualny -  zjazd do jednego lub kilku obiektów użytkowanych indywidualnie. 

2) Zjazd publiczny - zjazd co najmniej do jednego obiektu, w którym jest prowadzona działalność gospodarcza, a w szczególności do stacji 
paliw, obiektu gastronomicznego, hotelowego, przemysłowego, handlowego lub magazynowego. 
(§ 55 Rozp. Min. Transp. i Gosp. Morsk.  w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie - 
Dz. U. z  1999r. nr 43 poz. 430) 
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OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz. U. UE. L. z 
2016 r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 

1) Administratorem Państwa danych w Urzędzie Gminy Uścimów jest Wójt Gminy Uścimów, 
Stary Uścimów 37, 21-109 Uścimów, tel. (81) 852-30-45, 
email: sekretariat@uscimow.org.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, 
z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 
danych osobowych za pośrednictwem adresu email iod@uscimow.org.pl lub pisemnie na 
adres Administratora.  

2) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji praw oraz obowiązków 
wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) t. j. art. 29 ustawy z dnia 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 ze zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 
czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 r. poz. 735 ze zm.). 

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z 
uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym 
przepisów archiwalnych. 

4) Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegać 
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym  profilowaniu. 

5) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy 
(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

6) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące 
prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-

193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza 
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). 

7) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych 
skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. 

8) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy 
powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym 
na podstawie przepisów prawa. 


