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

Imię i nazwisko                                                                                                   miejscowość, data 

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

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

adres zamieszkania 

………………………………… 

tel. kontaktowy                                                                                

                                                                                                                      Burmistrz Szczuczyna 

                                                                                                                          Pl. 1000-lecia 23 

                                                                                                                         19-230 Szczuczyn 

                                                                                  

                                                        WNIOSEK 

o wyrażenie zgody na usytuowanie obiektu budowlanego przy drodze gminnej, w odległości 

mniejszej od krawędzi jezdni, niż odległości określone w art. 43 ustawy o drogach publicznych. 

 

                   Na  podstawie  art. 43  ust. 2  ustawy  o d rogach  publicznych  z  dnia  21  marca  1985 

(t.j. z 2022 poz. 32), proszę o wyrażenie zgody na usytuowanie:  (nazwa obiektu budowlanego)……….. 

………………………………….…………………………………na działce nr ………………… obręb 

……………………………………..w miejscowości ……………………………………, w odległości 

**………………… m 

od krawędzi drogi publicznej nr ……….….., stanowiącej działkę nr ……………… . 

Oświadczam, że wniosek dotyczy / nie dotyczy * budownictwa mieszkaniowego. 

 

Do wniosku należy dołączyć: 

Załączniki: 

1. kopia mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 (lub 1:1000) z projektu zagospodarowania działki lub ksero mapy 

orientacyjnej z zaznaczeniem obiektu budowlanego wraz z domiarami do krawędzi jezdni, 

2. dokument potwierdzający tytuł prawny do działki/działek. 

 

*niepotrzebne skreślić 

** w przypadku braku wydzielonej z pasa drogowego utwardzonej jezdni, za jezdnię uważa się całą szerokość pasa drogowego 

 

Wniosek należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy Szczuczyn. 

                                                                                                                                                       

 

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

                                                                                                                             Podpis wnioskodawcy 

 

 

 

 



  

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

         Ja, niżej podpisany/a ………………………………………………………..oświadczam, że 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu uzgodnienia   na usytuowanie 

obiektu budowlanego przy drodze gminnej, w odległości mniejszej od krawędzi jezdni, niż odległości 

określone w art. 43 ustawy o drogach publicznych. 

Poinformowano mnie o tym, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Szczuczyna z siedzibą przy                              

placu 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn.  

2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: 

um.szczuczyn.pl lub pisemnie na adres: plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn.  

3.  Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy  

z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy z dnia 14 czerwca 

1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, którym jest rozpatrzenie wniosku o ustalenie 

inwestycji celu publicznego lub warunków zabudowy i wydanie rozstrzygnięcia w sprawie, a także 

wydania zaświadczenia o przeznaczeniu terenu lub udzielenie informacji albo wydanie zaświadczenia 

o zgodności sposobu użytkowania obiektu budowlanego z obowiązującym miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego.  

4.   Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych        

i  przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania        

danych obowiązujących u Administratora.  

5.  Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do: a)  dostępu do swoich danych osobowych,  b) żądania 

sprostowania danych, które są nieprawidłowe,  c) 

niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, ,                 

d) ,                         

ęciu danych,                                

osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.  

6.  Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony        

Danych Osobowych.  

7.  Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a nie podanie danych uniemożliwi 

rozpatrzenie mojego wniosku. 

8.   Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym        

przetwarzaniu, w tym profilowaniu.  

  

  

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

Miejscowość, data                                                                                                        podpis 


