
Imię nazwisko lub nazwa firmy   Miejscowość i data  
   

 

Wójt Gminy Cedry Wielkie  

ul. M. Płażyńskiego 16  

83-020 Cedry Wielkie 

adres  
  
numer kodu i miejscowość  
  
Numer telefonu (tylko w przypadku odbioru 
osobistego) lub/i adres e-mail  

   

 

odbiór: list polecony /e-mail/ osobisty* 

 

 

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 (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 256) 

 

Z uwagi na konieczność przedłożenia (podać interes prawny) …………….............. 

………………………………………………………………………………………………………………………………… , 

zwracam się z prośbą o wydanie zaświadczenia o dostępie do drogi publicznej dla 

nieruchomości działka nr:   

(obręb)………………………………………………………………………………………………………………........ 

 

(adres)……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 
 
Załączniki: 

1. Kopia potwierdzenia opłaty skarbowej od zaświadczenia w wysokości 17 zł, którą należy 

wnieść  na rachunek Urzędu Gminy Cedry Wielkie  BS Pruszcz Gdański.: 11 8335 0003 0200 
0114 2000 0019 lub w kasie Urzędu Gminy Cedry Wielkie przy ul. Płażyńskiego 16  (na 

parterze ) od poniedziałku do czwartku w godz. 7.30-14.30,  w piątek w godz. 7.30-13.30.  
2. Pełnomocnictwo osoby, w imieniu której wnioskodawca zwraca się o wydanie zaświadczenie 

oraz kopia potwierdzenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł wpłacony 
na rachunek jw.* 

 

* - niepotrzebne skreślić 

 

 

 

Podpis osoby składającej wniosek    

    

 

 



OBOWIĄZEK  INFORMACYJNY 
 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z 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 / Dz.U. UE. L. z 

2016 r. Nr 119, s.1 ze zm./ - dalej: „RODO” informuję, że: 

1. Administratorem Państwa danych jest Urząd Gminy w Cedrach Wielkich ul. M. Płażyńskiego 

16, 83-020 Cedry Wielkie, tel. 58 692 20 32 reprezentowany przez Wójta Gminy. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, Pana Tomasza Henzlera z którym mogą 

się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 

osobowych za pośrednictwem adresu e mail: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres 

Administratora. 

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wydania zaświadczenia o dostępie do 

drogi publicznej, jak również przekazywane w celu realizacji praw oraz obowiązków 

wynikających z przepisów prawa / art. 6 ust. 1 lit. c RODO / art. 29 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 

21 marca 1985 r. o drogach publicznych/ jt. Dz.U. z 2017 r., poz. 2222 ze zm./, w związku  z art. 

34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994. Prawo Budowlane/ tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 ze 

zmianą /, art. 104 i art. 162 ustawy Zwycięstwa 7.  

4. Państwa dane  będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z 

uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym 

przepisów archiwalnych. 

5. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać 

profilowaniu. 

6. Państwa dane osobowe nie będą  poza Europejski Obszar Gospodarczy / obejmujący Unię 

Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię/. 

7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych , przysługują Państwu następujące prawa: 

a/ prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b/prawo do sprostowania / poprawiania / swoich danych ; 

c/prawo do ograniczenia przetwarzania danych ; 

d/prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych / ul. Stawki 2, 00-

193 Warszawa/, w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza 

przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych / RODO /. 

8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych 

skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. 

9. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom 

uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

 

mailto:inspektor@cbi24.pl

