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Bielsko-Biała, dn. .................................. r. 

................................................................... 
                           imię i nazwisko / firma 

................................................................... 
 
 
................................................................... 
                                    adres  

................................................................... 
                        tel. kontaktowy / e-mail 

 

 

                Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej 

                                                               ul. Michała Grażyńskiego 10 

                                                                        43-300 Bielsko-Biała 

 

 

WNIOSEK  

O WYDANIE ZEZWOLENIA NA LOKALIZACJĘ/PRZEBUDOWĘ* ZJAZDU 

 Z DROGI ADMINISTROWANEJ PRZEZ MIEJSKI ZARZĄD DRÓG  

W BIELSKU-BIAŁEJ 

Zwracam się z prośbą o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu/.........zjazdów*  

z ulicy ................................................................. na działkę nr.................................. 

gm. kat. ........................................................, w celu obsługi komunikacyjnej inwestycji: 

........................................................................................................................................ 

.......................................................................................................................................,  

(podać informację o inwestycji, która obsługiwana będzie przez przedmiotowy zjazd) 

zlokalizowanej na działce/działkach* nr.......................................................................... 

gm. kat. ................................................... w Bielsku-Białej.  

 

Forma odbioru dokumentu: osobiście/pocztą*   

 

 

                                                                                        ....................................................................... 

                                                                                                          podpis Inwestora/Pełnomocnika 
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ZAŁĄCZNIKI: 

 

1. projekt zagospodarowania działki w skali 1:500 z zaznaczoną lokalizacją zjazdu i jego 

wymiarami, oraz naniesionymi granicami działek, (2 egzemplarze), 

2. aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,  

3. kopię ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy dla planowanej inwestycji niedrogowej,  

w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

4. opis planowanego zamierzenia inwestycyjnego (tj. tytuł planowanej inwestycji, lokalizacja (nr 

działki, obręb, jednostka ewidencyjna), program inwestycyjny, wielkość i struktura ruchu 

generowanego przez obiekt) wraz ze wskazaniem sposobu obsługi komunikacyjnej – od terenu 

inwestycji niedrogowej do drogi publicznych, 

5. oryginał dowodu wpłaty opłaty skarbowej w wysokości 82 zł na konto: 86 1240 6960 2735 0555 

5555 5555 – nie dotyczy lokalizacji/przebudowy zjazdu dla obsługi budynków mieszkalnych, 

6. w przypadku ustanowienia pełnomocnika, proszę przedłożyć stosowne pełnomocnictwo wraz  

z oryginałem dowodu wpłaty opłaty skarbowej w wysokości 17 zł na konto: 86 1240 6960 2735 

0555 5555 5555. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej  

z siedzibą przy ul. Michała Grażyńskiego 10, w Bielsku-Białej 43-300, tel.: 33 4726010, adres 

e-mail: sekretariat@mzd.bielsko.pl 

2. W sprawach związanych z Państwa danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej, e-mail: iod@mzd.bielsko.pl lub  

3. Dane będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań wynikających  

z przepisów prawa oraz statutowych administratora, a także obsługi interesanta. 

4. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie 

niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach 

Administrator może przekazać Państwa dane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa 

lub właściwie skonstruowanych, zapewniających bezpieczeństwo danym osobowym umów 

powierzenia danych. 

5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu, zażądania zaprzestania 

przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia w dowolnym momencie 

wcześniej wyrażonej zgody (skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na 

przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody) oraz prawo do wniesienia 

skargi od organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

6. W zależności od celu, w jakim przetwarzane są dane osobowe w Miejskim Zarządzie Dróg  

w Bielsku-Białej, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym.  

W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach 

podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich 

podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, możecie Państwo zapytać 

pracowników merytorycznych Administratora. 

7. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu. 

8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego 

lub organizacji międzynarodowej. 

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do 

realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez 

ustawy kompetencyjne. 
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