
  

 * niepotrzebne skreślić 

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

 

 

 

 

...................................................................                                 .................................................. 
(nazwa i adres wnioskodawcy – inwestora,                                                                   (miejscowość,  data) 

           pieczątka nagłówkowa firmy)                                                                                         
                                                                          

                                                                           Wójt Gminy Raczki 

                                                               
  

 

WNIOSEK  
O WYDANIE ZEZWOLENIA NA BUDOWĘ/PRZEBUDOWĘ ISTNIEJĄCEGO  

WJAZDU/ZJAZDU
*
 Z DROGI PUBLICZNEJ (GMINNEJ) 

  

         

1. Wnoszę o wydanie zgody na budowę, przebudowę istniejącego * wjazdu/zjazdu z drogi 

gminnej w .................. przy ulicy ................. z działki oznaczonej numerem 

ewidencyjnym .............................. do nieruchomości, pól uprawnych* położonej w 

............................... przy      ul. ................................................................................. . 

2. Oświadczam, że jestem właścicielem, użytkownikiem wieczystym, zarządcą, dzierżawcą* 

 przedmiotowej nieruchomości.  

3. Nieruchomość ta jest obecnie wykorzystywana na cele : 

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

4. Po wybudowaniu, przebudowie wjazdu/zjazdu * sposób wykorzystania nieruchomości 

ulegnie zmianie 

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

                                                                        (określenie planowanej inwestycji). 

  

 Do niniejszego wniosku załączam: 

1) decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu 

2) mapę w skali 1 : 500 lub 1 : 1000 ( może być kserokopia) 

3) plan sytuacyjny z zaznaczonym zjazdem lokalizacja zjazdu, 

4) kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości 

5) w przypadku wystąpienia w imieniu inwestora osób trzecich wymagane jest dołączenie  

    pełnomocnictwa  

 

Prawidłowość danych na wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem. 

 

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

   podpis wnioskodawcy 

  

  



 

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.1 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.8 załącznika) do Ustawy z dnia 16 listopada  2006r. o opłacie skarbowej (Dz. 

U. Nr 225, poz.1635). Nie podlegają opłacie skarbowej decyzje w sprawach dotyczących 

połączenia drogi publicznej z nieruchomością wykorzystywaną wyłącznie na cele 

mieszkaniowe. 

5. Przed przystąpieniem do robót wykonawca zadania winien wystąpić do Wójta Gminy 

Raczki 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.)   

 

 

 

 

 

Niniejszy wniosek na podstawie art. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie 

skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1635) nie podlega opłacie skarbowej. 

 



 

Informacja Administratora – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust 1 i 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, RODO)*  

Informuję, że: 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Raczki (Urząd Gminy Raczki, Plac Kościuszki 

14, 16-420 Raczki, tel. +48 (87) 5685925, e-mail: ug@raczki.pl 

Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych - Mariusz Zalewski, z 

którym możecie Państwo kontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: iod@raczki.pl 

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych przez Urząd Gminy Raczki jest realizacja zadania 

polegającego na wydania zezwolenie na budowę lub przebudowę istniejącego wjazdu lub zjazdu z drogi 

publicznej gminnej. Przetwarzanie Państwa danych wymaga wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie 

dotyczących Państwa danych osobowych (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO) i jest niezbędne do realizacji w/w celu. 

Administrator gwarantuje, że Państwa dane są przetwarzane w minimalnym zakresie umożliwiającym realizację 

ściśle określonego celu. 

Państwa dane osobowe, w ściśle określonych sytuacjach, na podstawie przepisów prawa lub podpisanych umów 

powierzenia do przetwarzania i z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa, mogą zostać ujawniane 

osobom upoważnionym przez Administratora, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, 

podmiotom prowadzącym działalność bankową, operatorowi pocztowemu lub kurierowi oraz podmiotom 

realizującym archiwizację, obsługę informatyczną i teleinformatyczną. Ponadto w zakresie stanowiącym 

informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP 

Urzędu. 

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały 

zebrane. Kryteria ustalenia tego okresu wynikają głownie z przepisów prawa dotyczących archiwizacji, 

przepisów merytorycznych lub Kodeksu postępowania administracyjnego. 

Przysługuje Państwu, prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do 

cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.. 

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani 

profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO. 

Szczegółowe informacje dotyczące: podstaw prawnych i celu przetwarzania Państwa danych osobowych, 

odbiorcach danych, okresu ich przechowywania, przysługujących Państwu praw, ewentualnym obowiązku lub 

dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, będziecie Państwo 

informowani przez komórkę merytoryczną Urzędu Gminy Raczki. 

Zapoznałem się z Informacją Administratora i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych 

 

         ………………………. 

                                                                                       (data i podpis) 

 

* - dotyczy osób fizycznych 

mailto:ug@raczki.pl
mailto:iod@raczki.pl

