...........................................................
Wnioskodawca

.............................................................................
(miejscowość, data)

............................................................
(adres)

Starostwo Powiatowe w Brzegu
Wydział Dróg
ul. Wyszyńskiego 23
49-300 Brzeg

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

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

WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na remont zjazdu z drogi powiatowej nr .......................................................
w miejscowości ................................................................ do nieruchomości oznaczonej numerem
ewidencyjnym ................................................................
Oświadczam, że jestem właścicielem* / użytkownikiem wieczystym* / użytkownikiem* /
zarządcą* / dzierżawcą* przedmiotowej nieruchomości.
Nieruchomość ta jest wykorzystywana na cele ..................................................................................
Po wykonaniu remontu zjazdu sposób wykorzystania nieruchomości nie ulegnie zmianie* /
ulegnie zmianie* polegającej na ........................................................................................................
..................................................................................................................................................
Wykonawcą robót budowlanych będzie ............................................................................................
.............................................................................................................................................................
(wskazać firmę lub zaznaczyć, że roboty wykonane będą własnymi siłami)
Do wniosku dołączam:
1.
mapę w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczonym zjazdem planowanym do remontu (mapę można nabyć w Wydziale Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej 12, pok. B-10 na I piętrze.
2.
Oryginalny egzemplarz pełnomocnictwa, upoważniającego do występowania w imieniu inwestora w celu uzyskania zgody
na remont zjazdu z dołączonym potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł (opłatę skarbową należy
wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Brzegu: nr 68 1090 2141 0000 0001 3528 6127) – jeśli wnioskujący nie jest
inwestorem.
W przypadku przedstawienia ww. dokumentu w formie kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem, opłata
skarbowa nie ma zastosowania.

* - niepotrzebne skreślić

................................................................
(podpis Wnioskodawcy)
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Brzeski- Starostwo Powiatowe w Brzegu z siedzibą w Brzegu 49-300,
przy ul. Robotniczej 20; tel. 77 444 79 00; e-mail starostwo@brzeg-powiat.pl
2) Pani/Pana dane osobowe, przetwarzane będą w celu rozpatrzenia ww. wniosku - realizacji zadań nałożonych na urząd, wynikających
z prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
3) przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub ograniczenia
przetwarzania w przypadkach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych, do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
Pełna treść informacji o przetwarzaniu danych osobowych jest dostępna: na stronie urzędu – /brzeg-powiat.pl/rodo/, w Biuletynie Informacji
Publicznej urzędu, w wersji papierowej w Kancelarii Ogólnej urzędu, na tablicach ogłoszeń oraz w każdym wydziale urzędu.
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