………………………………………………………..

…………………………………………………
(miejscowość, dnia)

……………………………………………………….
……………………………………………………….
(imię i nazwisko, adres lub nazwa
i siedziba podmiotu, NIP, nr tel./fax)

ZARZĄD POWIATU NOWODWORSKIEGO
ul. Ignacego Paderewskiego 1B,
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
WNIOSEK
o wydanie informacji o dostępie do drogi publicznej
Z uwagi na konieczność przedłożenia (podać interes prawny) ………………………..........................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ,
zwracam się z prośbą o wydanie informacji o dostępie do drogi publicznej dla nieruchomości
(nr działki, obręb)…………………………………………………………………………………………………………………...
(adres)………………………………………………………………………………………………………………………………..….
Pismo odbiorę osobiście/proszę o wysłanie na adres (podać jeżeli inny niż podany wyżej)*:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..….
W załączeniu:
1) Mapa ewidencyjna z usytuowaniem działki (nieruchomości), dla której ma być wydana informacja o dostępie
do drogi publicznej.
2) W przypadku wystąpienia w imieniu inwestora osób trzecich: pełnomocnictwo oraz dowód zapłaty opłaty
skarbowej w wysokości 17,00 zł.

Uwaga
Opłatę skarbową za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa wpłaca się z chwilą złożenia wniosku, zgodnie z
art. 6 ust. 2 Ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 ze zm.) płatnej na konto organu podatkowego
właściwego miejscowo w sprawach opłaty skarbowej, tj. Urzędu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki nr rachunku w/w organu:
35 8009 1062 0016 4119 2007 0001
Na podstawie art. 6 ust.1 lit. a 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 tych danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych w zakresie numeru telefonu, adresu e-mail, w celu przekazywania przez urząd istotnych informacji związanych z
prowadzonym postępowaniem.
Dodatkowe informacje na temat prowadzonych spraw można uzyskać w Wydziale Inwestycji i Dróg Powiatowych Starostwa
Nowodworskiego, tel. (22) 765-32-24.

…………………..…………………………………………………………….
Wnioskodawca
(podpis inwestora lub osoby praz niego upoważnionej)

Zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie
dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

….……………………………………………………….
Wnioskodawca
(podpis inwestora lub osoby przez niego upoważnionej)
* niepotrzebne skreślić

