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

imię i nazwisko lub nazwa inwestora                             (miejscowość, dnia) 

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

adres lub siedziba 

 

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

numer telefonu kontaktowego **** 

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

pełnomocnik 

Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku 

ul. Bielska 57a 

09-400 Płock 

WNIOSEK 

o wydanie decyzji zezwalającej na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu z drogi powiatowej 

 

1. Lokalizacja zjazdu/przebudowa zjazdu*:  

(zwykłego/technicznego/awaryjnego)* z drogi powiatowej nr:  

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

przebiegającej na działce o nr ew. ................. do nieruchomości (działka o nr ew.): 

………… w miejscowości: ……………………..gmina: …….……………. ……………... 

2. Oświadczam, że jestem: 

właścicielem / współwłaścicielem** / użytkownikiem wieczystym / użytkownikiem / 

zarządcą / dzierżawcą* przedmiotowej nieruchomości. 

 

 

**Dane współwłaściciela lub współwłaścicieli: 

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

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

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

 

3. Nieruchomość ta jest wykorzystywana na cele.................................................................*** 

4. Po wybudowaniu zjazdu sposób wykorzystania nieruchomości nie ulegnie zmianie/ulegnie 

zmianie polegającej na* ......................................................................................................... 

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

 
Decyzję odbiorę osobiście/proszę o wysłanie na adres: (podać jeżeli inny niż podany wyżej)* 

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

....................................................................................................................................................... 
W załączeniu: 

1) Szczegółowy plan sytuacyjny działki z naniesionym projektowanym zjazdem, podaniem jego 

wymiarów oraz domiarami do granic nieruchomości lub punktów charakterystycznych (2 egzemplarze 

mapy w skali 1:1000 lub 1:500). 

2) Kopia decyzji o warunkach zabudowy/kopia wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego*. 

3) Dowód zapłaty opłaty skarbowej za wydanie decyzji ***. 

4) W przypadku wystąpienia w imieniu inwestora osób trzecich: pełnomocnictwo (oryginał lub urzędowo 

poświadczony odpis pełnomocnictwa) oraz dowód zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł (o ile 

jest wymagana) zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku (Dz. U. z 2022 roku 

poz. 2142 z późń. zm.). 

 
    *)  niepotrzebne skreślić 

***)  w przypadku wykorzystania nieruchomości na cele inne niż mieszkaniowe wydanie decyzji podlega opłacie skarbowej 

w wysokości 82 zł, płatnej na konto Starostwa Powiatowego w Płocku: Bank Spółdzielczy „Mazowsze” w Płocku Nr 

21 9042 0003 0000 0000 9000 0880 (cz. III ust. 44 pkt 2 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej z  dnia 16 listopada 

2006 roku. 

 

……………………………………………………………………………….. 

(podpis wnioskodawcy) 

****) dane dobrowolne – wnioskodawca nie musi ich podawać, ale ich podanie może ułatwić kontakt z wnioskodawcą  

w celu rozpatrzenia wniosku i załatwienia sprawy. 
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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

W ZARZĄDZIE DRÓG POWIATOWYCH W PŁOCKU 
 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016r. 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, informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych  

w Płocku, z siedzibą  przy ul. Bielskiej 57a, 09-400 Płock. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można  się kontaktować poprzez 

email: iod.cuw@powiat.plock.pl, tel. 24 267 67 24 lub osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego 

w Płocku przy ul. Bielskiej 59, pokój 517.                        

3. Pani/Pana dane osobowe  przetwarzane są w celach: 

a) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 

publicznej powierzonej administratorowi zgodnie z art. 6 pkt. 1 lit. e RODO; 

b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z art. 6 pkt. 1 lit. c 

RODO; 

c) realizacji zawartych umów  - zgodnie z art. 6 pkt. 1 lit. b RODO; 

d) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie 

wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. 

4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w celu możliwości wykonywania                  

ustawowych zadań publicznych, określonych w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym oraz w przepisach sektorowych. 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 3 – odbiorcami Pani/Pana 

danych osobowych mogą być: 

a) 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, 

b) inne podmioty, które na podstawie podpisanych umów przetwarzają dane osobowe,                                               

dla których Administratorem jest Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego zostały 

zebrane,  

a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 

lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu: 

a) prawo dostępu do treści swoich danych; 

b) prawo do sprostowania danych; 

c) prawo do usunięcia danych; 

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych; 

e) prawo do przenoszenia danych; 

f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

g) w przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 

ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

h) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 

danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy,  przy czym 

podanie danych jest:  

- obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa; 

- dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody lub ma na celu zawarcie umowy. 

Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych lub brak 

możliwości zawarcia i realizacji umowy. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,                          

w tym profilowaniu.   


