Suchy Dąb, dnia
Imię nazwisko lub nazwa firmy

Wójt Gminy Suchy Dąb

adres
numer kodu i miejscowość

ul. Gdańska 17
83-021 Suchy Dąb

Numer telefonu (tylko w przypadku odbioru osobistego)

odbiór: list polecony / osobisty*

WNIOSEK
o wydanie zaświadczenia o dostępie do drogi publicznej
(zgodnie z art. 217 par. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z poźn. zm.))

Z uwagi na konieczność przedłożenia (podać interes prawny) ………...……………………………………..................
………………………………………………………………………………………………………………………………… ,
zwracam się z prośbą o wydanie zaświadczenia o dostępie do drogi publicznej dla nieruchomości
(nr działki obręb)………………………………………………………………………………………………………………...
(adres)……………………………………………………………………………………………………………………………
Załączniki:
1. Kopia potwierdzenia opłaty skarbowej od zaświadczenia w wysokości 17 zł, którą należy wnieść
na rachunek Urzędu Gminy Suchy Dąb nr: 11 8337 0001 0000 1690 2000 0002
2. Pełnomocnictwo osoby, w imieniu której wnioskodawca zwraca się o wydanie zaświadczenie oraz
kopia potwierdzenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł wpłacony na rachunek
jw.*

* - niepotrzebne skreślić

Podpis osoby składającej wniosek

1. Administrator Danych Osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Suchy Dąb z siedzibą przy ul. Gdańskiej 17, 83-022 Suchy
Dąb.
2. Inspektor Ochrony Danych
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
w zakresie działania Administratora, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się
z naszym Inspektorem Ochrony Danych – p. Adrianą Głuchowską za pomocą adresu e – mail: inspektor@suchydab.pl oraz numeru telefonu: 696 011 969.
3. Cel i podstawa prawna przetwarzania
Urząd przetwarza dane osobowe w celach:
1) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub
w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
3) w innych przypadkach dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w
zakresie i celu określonym w treści zgody.
4. Odbiorcy danych
W toku załatwiania Pani/Pana sprawy dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom. Odbiorcami danych
mogą być podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz
podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej z nim umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5. Informacja o przekazaniu danych do państw trzecich
Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
6. Prawa osób, których dane są przetwarzane
Ma Pani/Pan prawo, w zakresie danych osobowych Pani/Pana dotyczących do:
1) dostępu do danych osobowych,
2) sprostowania danych osobowych np. gdy są nieaktualnie lub nieprawdziwe,
3) w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych,
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych z siedzibą w Warszawie.
7. Profilowanie
Ponadto informujemy, że Administrator nie przetwarza danych osobowych w trybie zautomatyzowanym oraz że dane
nie są profilowane.

