
 
 

Konopiska, dnia ……………………………………….. 
 
 

Wójt Gminy Konopiska 
ul. Lipowa 5 ,42-274 Konopiska 

………………………………………………………… 
Imię i nazwisko/nazwa instytucji 
 
…………………………………………………………. 
Adres/siedziba 
…………………………………………………. 
Numer telefonu / e-mail.  * *  
 

WNIOSEK 
 
o wydanie zezwolenia  na lokalizacje i wykonanie zjazdu / ogrodzenia frontowego * w pasie 
drogi gminnej na czas nieokreślony / określony * - do dnia......................................... przeznaczonego 
do obsługi komunikacyjnej na cele ........................................................................................................ 

 adres działki/ek: ……………………………………………………………………………………………………….. 
(miejscowość) 

 nr ewidencyjny działki/ek: …………………………………………………………………………………………. 
 obręb geodezyjny: ……………………………………………………………………………………………………… 
 rodzaj i charakterystyka określająca dane :  średnica przepustu/rury, rodzaj utwardzenia (dla  

zjazdu),wysokość ogrodzenia, rodzaj  ogrodzenia ....................................………………………………………. 
…………………………………….……………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

*   Niewłaściwe skreślić 
 

        .................................................. 
        (czytelny podpis wnioskodawcy) 

Oświadczenie:  
Ja niżej podpisany/a oświadczam, iż zgodnie z 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 takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  –  RODO   /Dz.Urz. UE L 119, 
s.1/,  wyrażam wyraźną i dobrowolną zgodę (art.7) na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie  nr telefonu / adresu e-mail  
zawartych  w niniejszym wniosku, przez Wójta Gminy  Konopiska,                      ul. Lipowa 5, 42-274 Konopiska (Administrator danych),1  w 
celu przekazywania przez Urząd istotnych informacji związanych z prowadzonym postępowaniem.    
 
                                                                                                                                                          ……………………………………………….. 

     (czytelny podpis wnioskodawcy)   
 
Załączniki: 

1. kserokopia mapy zasadniczej lub ewidencyjnej z zaznaczeniem zjazdu/przebiegu ogrodzenia* będącym 
przedmiotem wniosku. 

2. oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością lub dokument potwierdzający tytuł prawny do 
nieruchomości. 

 
Informacja o opłatach  skarbowych: 
Nie podlega opłacie skarbowej decyzja w sprawie dotyczącej połączenia drogi publicznej 
z nieruchomością wykorzystywaną wyłącznie na cele mieszkaniowe.Inne nieruchomości -opłata 82zł. 

* *    Dane nieobowiązkowe Wnioskodawca nie musi ich podawać, ale ich podanie może ułatwić kontakt z Wnioskodawcą w celu 
rozpatrzenia wniosku i załatwienia sprawy.  Wnioskodawca  ma prawo zmienić oświadczenie zgody (wycofać zgodę) w formie pisemnej,                     
w dowolnym momencie. 

                                                           
1
Klauzula informacyjna Administratora zgodna z art.13 RODO dostępna jest na stronie http://www.bip.konopiska.akcessnet.net oraz  w 

siedzibie Urzędu Gminy.  


