
…………………………… …………………………… 
(oznaczenie wnioskodawcy)

   
(miejscowość, data) 

 
…………………………………………. 
(adres) 

 
…………………………………………. 
(telefon) 

 
Miejski Zarz ąd Dróg 
w Rzeszowie 
ul. Targowa 1 

 
 

WNIOSEK 
 
Proszę o uzgodnienie projektu budowlanego budowy/rozbudowy/przebudowy* zjazdu 

indywidualnego/publicznego* z drogi publicznej ………………………………………... 

na działkę/działki* nr …………………..…………………………………. obr. ……………  

w Rzeszowie. 

 

 
Do niniejszego wniosku doł ączam:  
1. projekt budowlany -  …… szt., 

2. pełnomocnictwo albo jego kopię (oryginał do wglądu) - w przypadku występowania  

w imieniu innej osoby lub osób. 

 

……..............................................………............................... 
   (czytelny podpis wnioskodawcy lub osób upoważnionych do jego reprezentowania) 

 
 

 
 
 
 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

POUCZENIE 
Sprawa nie jest załatwiana w postępowaniu administracyjnym. Załatwienie sprawy 
przez Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie poprzez uzgodnienie na rysunkach projektu 
budowlanego albo odmowę uzgodnienia na piśmie. 

 
 
 



Klauzula informacyjna dotycz ąca danych osobowych.  
 
Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie zgodnie z art. 13 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, zwanym  dalej RODO, informuje że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie, ul. 
Targowa 1, 35-064 Rzeszów, reprezentowany przez Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w 
Rzeszowie. 

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych może się Pani/Pan 
kontaktować się z inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail:  iod2@erzeszow.pl lub 
pisemnie na adres administratora wskazany powyżej.  

3. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowią przepisy ustawy z 
dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222, ze zm.), ustawy z 
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 
lit. c RODO, a w zakresie dobrowolnie podanego numeru telefonu lub adresu e-mail podstawę 
prawną stanowi Pani/Pana zgoda. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą  podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które na podstawie umów 
powierzenia przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres rozpatrywania sprawy  oraz archiwizacji 
wynikający z postanowień Instrukcji kancelaryjnej, Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt oraz 
Instrukcji w sprawie organizacji i działania archiwum zakładowego. 

6. Posiada Pani/Pan  na zasadach przewidzianych w RODO, prawo do: 
1)  dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz ich sprostowania (poprawiania),  
2)  ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 
3) cofnięcia zgody w dowolnym momencie na przetwarzanie numeru telefonu lub adresu e-

mail, której cofnięcie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano przed cofnięciem zgody, 

4) żądania usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie 
następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w 
ramach sprawowania władzy publicznej, 

5) wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony 
danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 
2, 00-193 Warszawa),  gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza 
przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych. 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę 
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa, odmowa podania danych może 
skutkować przedłużeniem rozpatrywania lub nierozpatrzeniem wniosku. Podanie numeru 
telefonu lub adresu e-mail jest dobrowolne. 

 


