POWIAT ZGORZELECKI
Możliwości bez granic
Karta usług Nr PO.0143.61.2019

Wydanie decyzji - zezwolenia na lokalizację zjazdu z drogi powiatowej
Miejsce załatwienia
tel. (75) 77 50 182

sprawy:

Wydział

Drogownictwa,

pokój

213,

214,

215;

Sposób załatwienia sprawy:
 Postępowanie kończy się wydaniem decyzji.
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
4. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
Wymagane dokumenty:
- dwa egzemplarze mapy zasadniczej w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczoną lokalizacją
zjazdu,
- wypełniony wniosek wraz z dokładnym oznaczeniem nieruchomości przyległej do drogi
powiatowej,
-

opis wraz z częścią rysunkową,

-

oryginał pełnomocnictwa wg potrzeb,

-

dowód wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo,

-

plan orientacyjny lokalizacji inwestycji,

-

dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości.

Opłaty:
- opłata skarbowa za pełnomocnictwo.
Termin załatwienia sprawy: 30 dni.
Tryb odwoławczy: Zgodnie z KPA do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej
Górze w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
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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 osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu,
reprezentowane przez Starostę Zgorzeleckiego, którego siedziba znajduje się w Zgorzelcu, przy
ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 8A, 59-900 Zgorzelec.
2.
Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można
kontaktować się listownie na adres Administratora, telefonicznie (603 154 875) lub drogą
mailową: iod@powiat.zgorzelec.pl.
3.
Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO:
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych; ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postępowania administracyjnego; ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym;
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody; ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks Cywilny wraz z aktami wykonawczymi do wymienionych ustaw oraz na podstawie art.
6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie udzielonej zgody w celu wydania decyzji zezwalającej na
lokalizację zjazdu z drogi powiatowej.
4.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie
przepisów prawa. Ponadto mogą być one ujawniane podmiotom, z którymi Administrator
zawarł umowy na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych
wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu oraz świadczenia usługi serwera mailowego.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody sprzed jej cofnięcia.
6. Posiada Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO);
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa; Telefon: 22 531 03 00.
7.
Pani/Pana dane, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również
w formie profilowania.
8.
Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym prawem jest obligatoryjne.
Konsekwencją nie podania tych danych będzie brak możliwości realizacji wniosku i zadania
nałożonego ustawą na Administratora. W pozostałych przypadkach podanie danych jest
dobrowolne a zgoda na ich przetwarzania może zostać cofnięta w dowolnym momencie
(kontakt listowny na adres Administratora bądź na adres e-mail: iod@powiat.zgorzelec.pl).
9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, od daty zakończenia sprawy przez okres
przewidziany dla archiwizacji dokumentów i wskazany dla danego rodzaju
sprawy w obowiązującym jednolitym rzeczowym wykazie akt organów powiatu
i starostw powiatowych.
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.........................., dnia ......./......./20......r.
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................

(Wnioskodawca)

Starostwo Powiatowe
Wydział Drogownictwa
ul. Boh. II AWP 8
59-900 Zgorzelec
WNIOSEK

Proszę o uzgodnienie
.............................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
..................................................................................................................................
(rodzaj inwestycji, miejscowość, nr drogi powiatowej)

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią klauzuli informacyjnej oraz znane mi są
przysługujące prawa dotyczące ochrony moich danych osobowych.
W związku z podaniem danych kontaktowych ………………………………………….. wyrażam zgodę
na ich przetwarzanie w celu kontaktu w sprawie realizacji wniosku.

………………………………
czytelny podpis

Załączniki:
1. ..................................................................................................................................
2. ..................................................................................................................................
3. ..................................................................................................................................

Do wniosku należy dołączyć: 2 egzemplarze mapy sytuacyjno- wysokościowej z naniesionym miejscem inwestycji, opis wraz z częścią rysunkową.

