
............................................       Lipnica Murowana, dnia.......................... 
 (imię i nazwisko/nazwa Wnioskodawcy)                                                                                                                                  
 
.............................................. 
          (adres zamieszkania/siedziba) 
 

............................................. 
 
…………………………… 
                      (nr telefonu)      

URZĄD   GMINY Lipnica Murowana 
      Lipnica Murowana 44 

32 – 724 Lipnica Murowana 
 

 
WNIOSEK 

 
 
 Zwracam     się    z     prośbą     o   wydanie    warunków budowy/przebudowy zjazdu 

indywidualnego/publicznego* na działkę nr ……………w miejscowości…………………….. 

Cel lokalizacji zjazdu…………………………………………………………………………… 

 

 

 
 

........................................................... 
(podpis Wnioskodawcy)                         

 
   

 
 
 
*)niepotrzebne skreślić 
 
 
 
 
 
 
Do wniosku załączam: 

1. kopię mapy sytuacyjnej z zaznaczoną lokalizacją zjazdu, 
2. dokument określający posiadane prawo do dysponowania nieruchomością, do której 

ma być wykonany zjazd, 
3. pełnomocnictwo (albo jego urzędowo poświadczony odpis wraz z opłatą) dołącza się 

w przypadku reprezentowania przez pełnomocnika; 
4. opłatę skarbowa w wysokości 82 zł - w przypadku zjazdu publicznego. 

Podstawa prawna: art. 6, załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz.U. z 2018 r., 
poz. 1044). Opłatę skarbową za wydanie dokumentu należy wnieść: 

1. w kasie Urzędu Gminy Lipnica Murowana, Lipnica Murowana 44, 32-724 Lipnica Murowana, pok. nr 4 lub 
2.  na rachunek bankowy nr: 85 8589 0006 0230 0000 0837 0003. 



 
 
 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych  
w Urzędzie Gminy Lipnica Murowana  

 
 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
(Dz.U.UE.L.119.1), zwanego dalej „RODO” informuje się że: 
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Lipnica Murowana  

z siedzibą: Lipnica Murowana 44, 32-724 Lipnica Murowana reprezentowana przez Wójta 
Gminy. 

2. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych Wójt Gminy Lipnica Murowana 
wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować 
telefonicznie: nr telefonu:14 634 85 50, mailowo: odo@lipnicamurowana.pl 

3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych jest: przyjęcie wniosku o wydanie warunków na 
budowę/przebudowę zjazdu. 

4. Podstawa prawna przetwarzania:  
 art. 6 ust. 1 lit. c 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), 

 Ustawa z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach  
(t. j. Dz.U.2018.217 z późn. zm.), 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych.  
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione  

na podstawie przepisów prawa. 
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość  

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania. 

8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, Klienci mają 
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, 
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano  
na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów 
prawa,  
a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji 
złożonego wniosku. 

 
………………………………………………. 

(podpis Wnioskodawcy) 
 


