Jan Kowalski
ul. Nowy Świat 1
19-100 Mońki

Mońki, 13.03.2020r

.

(nazwa i adres wnioskodawcy – inwestora,
pieczątka nagłówkowa firmy)
……600

.

(miejscowość, data)

500 400……………..……….
(telefon kontaktowy)

STAROSTWO POWIATOWE
w Mońkach
WYDZIAŁ DRÓG
ul. Mickiewicza 52
19-101 Mońki

WNIOSEK
O WYDANIE ZEZWOLENIA NA BUDOWĘ/PRZEBUDOWĘ ISTNIEJĄCEGO WJAZDU/ZJAZDU* Z DROGI
PUBLICZNEJ POWIATOWEJ

1. Wnoszę o wydanie zgody na budowę, przebudowę * wjazdu/zjazdu z drogi publicznej
Nr …2738B … w miejscowości ……Mońki, ul. Nowy Świat …………… do nieruchomości dz.
Nr geod.…………506/45…………………………………….
2. Oświadczam, że jestem właścicielem, użytkownikiem wieczystym, zarządcą, dzierżawcą*
przedmiotowej nieruchomości.
3. Powyższy zjazd będzie przeznaczony do obsługi komunikacyjnej (określić obiekt obsługiwany przez
zjazd):

…budynek mieszkalny jednorodzinny / budynek usługowy / budynek gospodarczy

……(związane

z

koniecznością

uiszczenia

opłaty

skarbowej

–

czyt.

Str.

2)…………………………………………………………………………………………..
4. Wykonawcą robót budowlanych będzie:
……………………we własnym zakresie………………………………………………….
/wykazać firmę lub zaznaczyć, że roboty będą wykonywane własnymi siłami/

Do niniejszego wniosku załączam:
1) informację o zgodności zagospodarowania nieruchomości z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
lub decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu
2) mapę w skali 1 : 500 lub 1 : 1000 (2 egz. – może być kserokopia) z zaznaczonym zjazdem lokalizacja zjazdu
3) kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości
4) w przypadku wystąpienia w imieniu inwestora osób trzecich wymagane jest dołączenie
pełnomocnictwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
W przypadku podania w w/w wniosku numeru telefonu wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora, danych
osobowych w celu szybkiego kontaktu. Dane osobowe podaję dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych
osobowych oraz przysługujących mi prawach.

Jan Kowalski
...............................................
podpis wnioskodawcy

* niepotrzebne skreślić
** zależnie od charakteru zamierzonej inwestycji, zarząd dróg może żądać dodatkowych dokumentów

POUCZENIE WNIOSKODAWCY:

1. POWYŻSZY WNIOSEK SŁUŻY WYDANIU PRZEZ ZARZĄDCĘ DROGI ZEZWOLENIA NA BUDOWĘ,
PRZEBUDOWĘ ISTNIEJĄCEGO WJAZDU/ZJAZDU Z DROGI PUBLICZNEJ ORAZ PODANIA PRZEZ
NIEGO WARUNKÓW WYKONANIA WJAZDU/ZJAZDU.

2. NINIEJSZY WNIOSEK WINIEN BYĆ ZŁOŻONY MINIMUM 1 MIESIĄC PRZED PLANOWANYMI
ROBOTAMI ZWIĄZANYMI Z BUDOWĄ LUB PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO WJAZDU/ZJAZDU .

3. ZEZWOLENIE WYDAWANE JEST NA PODSTAWIE ART.29 PKT.2 USTAWY Z DNIA 21 MARCA 1985 R.
O DROGACH PUBLICZNYCH (tekst jednolity: DZ.U. z 2004r. Nr 204, poz. 2086 z późniejszymi zmianami).

4. Za wydanie zezwolenia należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 82,00 zł. Wysokość
opłaty skarbowej określona zgodnie z art.1 ust.1 pkt. 1d oraz z załącznikiem (poz. 44 pkt.3
załącznika) do Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225,
poz.1635). Zezwolenie dot. budownictwa mieszkalnego nie podlega opłacie skarbowej.
5. Przed przystąpieniem do robót wykonawca zadania winien wystąpić do zarządcy drogi z wnioskiem o wydanie
zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (Art.40 Ustawy o drogach publicznych), dołączając informację o terminie
wykonywania robót, wielkości zajmowanej powierzchni w pasie drogowym oraz schemat oznakowania strefy
objętej robotami - zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem.

6. UTRZYMANIE ZJAZDU NALEŻEĆ BĘDZIE DO WŁAŚCICIELA GRUNTU PRZYLEGŁEGO DO PASA
DROGI (ART. 30 USTAWY O DROGACH PUBLICZNYCH).

7. SPRAWY DOTYCZĄCE PRZEPISÓW TECHNICZNYCH ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ/ROZBUDOWĄ
WJAZDU/ZJAZDU REGULUJE ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
Z DNIA 2 MARCA 1999 ROKU W SPRAWIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH JAKIM POWINNY
ODPOWIADAĆ DROGI PUBLICZNE I ICH USYTUOWANIE (DZ.U.NR 43, POZ.430 Z 1999 R.)
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 i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.) dalej RODO
informuję, że:
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.
10.

Administratorem danych osobowych jest Starosta Moniecki, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem email: rodo@monki.pl lub pisemnie na adres Administratora
danych.
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. Pana/Pani zgody ( w zakresie numer
telefonu) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze w związku ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, ustawą z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane, ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego oraz Rozporządzenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie w celu realizacji wniosku w/w wniosku.
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów
prawa tj. pozostałe strony i uczestnicy postępowania, ich pełnomocnicy, organy administracji publicznej, sądy i prokuratury oraz
podmioty, które będą przetwarzały Pana/Pani dane osobowe w imieniu Administratora na postawie zawartej z Administratorem
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tj. podmioty przetwarzające).
Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach.
Posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO oraz z
zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje Panu/Pani prawo do:
•
sprostowania danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO,
•
usunięcia danych, na postawie art. 17 RODO,
•
ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO,
•
przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO,
•
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art.
7 RODO. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.
W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje
Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą
przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.
Dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym.
Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji w/w celu. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi realizację zadań
ustawowych, w tym realizację w/w wniosku. Podanie danych osobowych w zakresie numeru telefonu jest dobrowolne.

* niepotrzebne skreślić
** zależnie od charakteru zamierzonej inwestycji, zarząd dróg może żądać dodatkowych dokumentów

