Grodzisk Wlkp., dnia ………….....................
Wnioskodawca
………………………………
………………………………
………………………………
Burmistrz Grodziska Wlkp.
ul. Stary Rynek 1
62-065 Grodzisk Wlkp.
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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 735)

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 Miejskiego w Grodzisku Wlkp. - Bank Spółdzielczy w Grodzisku Wlkp. nr 58 9063 0008
0000 0011 1100 0001 lub w kasie Urzędu,
2) Pełnomocnictwo osoby, w imieniu której wnioskodawca zwraca się o wydanie zaświadczenia oraz kopia
potwierdzenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł wpłaconej na rachunek jw.
3) (inne podać) …………………………………………………………………………………………………………...

...........................……..............
(podpis osoby składającej wniosek)

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 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) (Dz. U. UE. L. 119.1 z 04.05.2016)
informuję, iż:

Administratorem danych osobowych jest Gmina Grodzisk Wielkopolski (62-065) z siedzibą przy ulicy Stary
Rynek 1. Z administratorem można skontaktować się mailowo: grodzisk@grodzisk.wlkp.pl lub pisemnie na
adres siedziby administratora. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można
skontaktować się mailowo: iod@grodzisk.wlkp.pl
Dane przetwarzane są dla celów związanych z rozpatrzeniem wniosku o zawarcie umowy dzierżawy na
umieszczenie reklamy w pasie drogowym drogi wewnętrznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane
osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi
mogą być podmioty upoważnione na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych zamieszczone zostały w klauzuli
informacyjnej wywieszonej na tablicy ogłoszeń lub na stronie internetowej www.grodzisk.wlkp.pl w zakładce:
„Ochrona danych osobowych”.

