
*)  niepotrzebne skreślić 

 

Lądek, dnia……………………… 

…………………………………….. 
 

 (nazwisko, imię/nazwa firmy - pieczęć) 

 

adres:…………………………………… 
ulica, nr domu 

……………………   …………….……. 
kod                                      miejscowość 

…………………………………………. 

telefon/fax          Wójt Gminy Lądek 

ul. Rynek 26 

62-406 Lądek 

    

W N I O S E K 

o wydanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę 

*) indywidualnego¹/publicznego² zjazdu z drogi gminnej 

Zwracam się z wnioskiem o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu*/ przebudowę istniejącego zjazdu*) z drogi 

gminnej tj. ul. …………………………………………………………… w miejscowości……………………………………... 

do nieruchomości*), pól uprawnych*), zlokalizowanej na działkach ew. nr …………….…………….…….                                            

w obr. ……….…….………. wg lokalizacji przedstawionej na mapce sytuacyjnej stanowiącej załącznik do wniosku. 

Oświadczam, że jestem właścicielem*/użytkownikiem* (użytkownikiem wieczystym, użytkownikiem, zarządcą, 

dzierżawcą*) przedmiotowej nieruchomości.  

Oświadczam, że materiały użyte do wykonania zjazdu (w części pasa drogowego) przekazuję nieodpłatnie                        

na własność zarządcy drogi.  

Nieruchomość ta jest wykorzystywana na cele (określić inwestycję: dom, garaż, budynek gospodarczy, budynek na działalność 

gospodarczą, inny)*………………………………………………………………………………………………………………... 

Po wybudowaniu zjazdu*, przebudowie istniejącego zjazdu*) sposób wykorzystania nieruchomości: nie ulegnie zmianie*), 

ulegnie zmianie polegającej na*) ………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

…………………………………… 
           (podpis Wnioskodawcy) 

Wymagane załączniki: 

1) mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczoną i zwymiarowaną lokalizacją planowanego zjazdu   

2) kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości do której ma być wybudowany zjazd  

3) pełnomocnik dołącza odpis pełnomocnictwa poświadczony za zgodność z oryginałem i opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł. 

wniesioną na konto Urzędu Gminy w Lądku(jak poniżej),wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie   

do Ewidencji Działalności Gospodarczej w przypadku, gdy wnioskodawcą jest przedsiębiorca; 

4) inne (zależnie od charakteru zamierzonej inwestycji, zarządca drogi może zażądać dodatkowych dokumentów). 
 

Opłata skarbowa: 
- nie podlega opłacie skarbowej zezwolenie dot. zjazdu związanego z budownictwem mieszkaniowym (art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.            

o opłacie skarbowej – Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.), 
- zezwolenie na lokalizację nowego zjazdu/przebudowę istniejącego zjazdu dla celów niezwiązanych z budownictwem mieszkaniowym – 82 zł (tabela część 

III poz. 44 pkt 2 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej), 

- za złożenie pełnomocnictwa – 17 zł (tabela część IV załącznika do ustawy o opłacie skarbowej), 
- z opłaty skarbowej zwolnione są jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego (art. 7 pkt 2 i pkt 3 ustawy o opłacie skarbowej), 
 

 

 

Powyższą opłatę należy uiścić  na konto Urzędu Gminy w Lądku 

Bank Spółdzielczy Słupca O/Lądek  nr 47 8542 0001 2200 1935 0213 3323 

 

 

Objaśnienie: 
1. zjazd indywidualny – określony przez zarządcę drogi jako zjazd do jednego lub kilku obiektów użytkowanych indywidualnie. 
2. zjazd publiczny - to zjazd do co najmniej jednego obiektu, w którym jest prowadzona działalność gospodarcza, a w szczególności do stacji paliw, obiektu  

gastronomicznego, hotelowego, przemysłowego, handlowego lub magazynowego. 

 
 



*)  niepotrzebne skreślić 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Lądek reprezentowana przez Wójta 

Gminy. Kontakt: listownie: ul. Rynek 26, 62-406 Lądek, przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną 

na stronie www.bip.gminaladek.pl, telefonicznie: 63 276 35 12 

2. Inspektor ochrony danych. Możecie się Państwo kontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych 

z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email iod@comp-net.pl  

3. Cele i podstawy przetwarzania. Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane w celu realizacji zadań 

zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r., o drogach publicznych oraz  ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Kodeks postępowania administracyjnego. 

4. Odbiorcy danych osobowych. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 

Państwa dane mogą zostać udostępnione innym uczestnikom tych postępowań i procedur oraz podmiotom  

i organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,a także inne podmiotom z którymi administrator 

posiada umowy o powierzeniu danych. 

5. Okres przechowywania danych. Państwa dane będą przechowywaneprzez czas realizacji zadań 

Administratora wskazanych ustawą z dnia 21 marca 1985 r., o drogach publicznych, a następnie - zgodnie  

zobowiązującą u Administratora Instrukcją kancelaryjną oraz przepisami o archiwizacji dokumentów.  

6. Prawa osób, których dane dotyczą. Zgodnie z przepisami prawa przysługuje Państwu:  

• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;  

• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;  

• prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu 

wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy 

publicznej;   

• prawo do ograniczenia przetwarzania danych;  

• prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  

ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)   

7. Informacja o wymogu zbierania danych.  Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkiem 

wynikającym z przepisów prawa. 

8. Pozyskiwanie danych z innych źródeł. W przypadku zbierania danych w inny sposób niż od osoby, której 

dane dotyczą, dane te są pozyskiwane z publicznych rejestrów lub ewidencji albo od innych organów 

władzy publicznej lub podmiotów wykonujących zadania publiczne lub działających na zlecenie organów 

władzy publicznej albo od innych uczestników postępowania. 

9. Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym 

opis przysługujących Państwu praw z tego tytułu jest również dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej 

Gminy Lądek pod adresem www.bip.gminaladek.ploraz w serwisie informacyjnym www.gminaladek.pl 

w zakładce Ochrona Danych Osobowych RODO. 

 

 

 

 

 

…………………………………… 
           (podpis Wnioskodawcy) 

 

http://www.bip.gminaladek.pl/
mailto:iod@comp-net.pl
http://www.bip.gminaladek.pl/
http://www.gminaladek.pl/

