
 

ffgyyyjj PROSZĘ WYPEŁNIĆ PISMEM DRUKOWANYM 
 
 
 
 
Imię nazwisko lub nazwa firmy 
 
_________________________________________________ 

Nasielsk, dnia …………………………….   

Urząd Miejski w Nasielsku 
Wydział Inwestycji, Zamówień 

Publicznych i Programów Strukturalnych 

       odbiór: list polecony / osobisty* 

WNIOSEK 

(F-IZP/10) 

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 2020 r. poz. 256 z poźn. zm.)) 

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

Adres 
 
_________________________________________________ 

Kod pocztowy i miejscowość 
 

Numer telefonu (tylko w przypadku odbioru osobistego) 
 
__________________________________________________
_ 
 
 
__________________________________________________
__ 
………………………………………………………………………. 

 

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

(nr działki obręb) ........................................................................................................................................................  

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

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

na rachunek Urzędu Miejskiego w Nasielsku  
nr: 18 8226 0008 0000 1746 2000 0002 

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.* 

3. (inne podać) ........................................................................................................................................  

* - niepotrzebne skreślić 

Podpis osoby składającej wniosek 

 

______________________________ 

 

 

 

Informacja na temat ochrony danych osobowych – Obowiązek informacyjny RODO 

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Gminę Nasielsk (adres: ul. Elektronowa 3, 05-

190 Nasielsk) jako Administratora Danych Osobowych, w celu zrealizowania Pani/Pana sprawy. Jeżeli chce 

Pani/Pan uzyskać więcej informacji na temat ochrony Pani/Pana danych osobowych proszę skontaktować się z 

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych wysyłając wiadomość na adres e-mail: iod@nasielsk.pl. Pani/Pana dane 

będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której Pani/Pan się z nami kontaktuje, wygaśnięcia 

ewentualnych roszczeń z nią związanych lub momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych 

wynikającego z przepisów prawa. Po spełnieniu określonych w RODO przesłanek przysługuje Pani/Panu prawo 

dostępu do swoich danych osobowych, otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz 

do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jeżeli jednak 

nie zostaną one podane, nie będziemy mogli się z Panią/Panem skontaktować, a tym samym załatwić Pani/Pana 

sprawy. 
 

mailto:iod@nasielsk.pl

