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Wniosek 4b
Lokalizacja zjazdu
Wniosek o wydanie zezwolenia na       lokalizację /        przebudowę* zjazdu.

 (NIP / PESEL)  (telefon kontaktowy)**

Proszę o wydanie zezwolenia na             lokalizację /           przebudowę* jazdu  z drogi publicznej ulicy

 do nieruchomości 

na działce nr , obręb 
położonej w Gliwicach, przeznaczonego do obsługi kumunikacyjnej obiektu 

Po         wybudowaniu /          przebudowie*  zjazdu sposób wykorzystania nieruchomości 

           zmianie nie ulega /           ulega zmianie*  polegającej na: 

Załączniki do wniosku:
1. Mapę zasadniczą w skali 1:500 dla terenu objętego wnioskiem zawierającą informację

o sposobie zagospodarowania działek sąsiednich, naniesionymi granicami działek,
zaznaczonym planowanym lub istniejącym zjazdem.

2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (na oświadczeniu o prawie
do dysponowania terenem na cele budowlane).

3. Dokumentacja techniczna zjazdu − 2 egz.
4. Informację o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania

przestrzennego (wypis, wyrys z planu zagospodarowania).
5. W przypadku zjazdu do większych firm, sklepów, stacji paliw itp. należy przedłożyć analizę

oddziaływania na przyległy układ drogowy i zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu.
6. Opinię ZDM w Gliwicach  jeżeli została wcześniejszej wydana lub przywołanie nr sprawy.

dnia ¯ ¯

pole do dyspozycji
ZDM

19v.1

 (wnioskodawca:         inwestor /          pełnomocnik*), (adres)

Inwestor

Adres Nr PESEL/NIP

2. Administratorem danych osobowych jest:
Zarząd Dróg Miejskich (ZDM), 44-121 Gliwice ul. Płowiecka 31.
W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się:
- pisemnie na adres: Zarząd Dróg Miejskich, 44-121 Gliwice ul. Płowiecka 31, lub
- korespondencją e-mail: iod@zdm.gliwice.eu z inspektorem ochrony danych (IOD)

1. Składając wniosek korespondencję lub inne dokumenty do Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach wyraża Pani/Pan zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach. Na skutek niepodania danych wymaganych przez 
ZDM sprawa, z jaką Pan/Pani zwrócił/a się do ZDM może zostać załatwiona z opóźnieniem, załatwiona nieprawidłowo lub 
nie będzie możliwa do rozpatrzenia.

 Dane osobowe są przetwarzane przez administratora:3.

- na podstawie zapisów Artykułu 6 ust. 1 pkt a), b) i d) RODO, w celu działań przed, w trakcie i po realizacji sprawy, z jaką Pan/
Pani zwrócił/a się do ZDM,
- na podstawie zapisów Statutu Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach, w celu obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 
lub w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 
powierzonej administratorowi.

Informacja dla osób fizycznych wynikająca z Rozporządzenia Europejskiego i Rady (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowychi w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016 nr 119.1)



Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach

* niepotrzebne skreślić

i 
 Informacje kontaktowe: 
Referat inżynierii ruchu drogowego
pokój nr 202, 204   II PIĘTRO – STREFA NIEBIESKA 
tel. (32) 300-86-66, (32) 300-86-72

Prawidłowość danych na wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem:

  (czytelny podpis i pieczęć wnioskodawcy) 

Odbiór osobisty decyzji:         tak /          nie

4.  Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz innym 
odbiorcom, gdy jest to związane z realizacją sprawy, z jaką  Pan/Pani zwrócił/a się do ZDM.

 Administrator przechowuje dane osobowe przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia 
Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

5.

6. Administrator nie stosuje profilowania i zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.
 Właściciel danych osobowych ma prawo do:7.
- żądania od Administratora dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 
lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem, - wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

** podanie numeru telefonu jest dobrowolne i służyć będzie wyłącznie do kontaktu urzędu z klientem.
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JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ 
1. O czym należy wiedzieć:
– każde włączenie działki do drogi publicznej wymaga uzgodnienia z ZDM w Gliwicach,
– w celu uzgodnienia zezwolenia (decyzji) na lokalizajcę (przebudowę) zjazdu należy złożyć

wniosek 4b.

2. Jak i gdzie załatwić sprawę:
– wypełniony wniosek należy złożyć w ZDM w Gliwicach lub przesłać pocztą,
– wniosek składa wnioskodawca, inwestor lub pełnomocnik,
– odpowiedź na wniosk   zostanie wysłana  pocztą (na wniosku jest możliwość zaznaczenia 

odbioru osobistego),
– informacji udziela: Referat Inżynierii ruchu drogowego:

Bartłomiej Augustyniak – Specjalista 
pokój nr 202    II PIĘTRO – STREFA NIEBIESKA 
tel. (32) 300-86-66

Michał Działach – Główny Specjalista
pokój nr 204    II PIĘTRO – STREFA NIEBIESKA 
tel. (32) 300-86-72

3. Załączniki:
– mapę zasadniczą w skali 1:500 dla terenu objętego wnioskiem zawierającą informację

o sposobie zagospodarowania działek sąsiednich, naniesionymi granicami działek,
zaznaczonym planowanym lub istniejącym zjazdem,

– dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (na oświadczeniu o prawie
do dysponowania terenem na cele budowlane),

– projekt budowlany zjazdu − 2 egz.,
– informację o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania

przestrzennego (wypis, wyrys z planu zagospodarowania),
– w przypadku zjazdu do większych firm, sklepów, stacji paliw itp. należy przedłożyć analizę

oddziaływania na przyległy układ drogowy i zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu,
– opinię ZDM w Gliwicach jeżeli została wcześniejszej wydana lub przywołanie numeru sprawy.

4. Opłaty:
– wydana w drugim etapie zgoda na lokalizacje zjazdu podlega opłacie skarbowej w wyso-

kości 82 zł płatne z chwilą złożenia wniosku na konto Urzędu Miejskiego w Gliwicach:
ING 51 1050 0099 5261 0410 0000 0055,

– za zajęcie pasa ruchu drogowego naliczane są opłaty zgodnie z obowiązującymi Uchwałami,
– gdy wniosek składa pełnomocnik należy dołączyć pełnomocnictwo w oryginale lub urzę-

dowo poświadczony odpis pełnomocnictwa i opłatę skarbową w wysokości 17 zł. Opła-
ty skarbowe należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Gliwicach: ING 51 1050 0099
5261 0410 0000 0055 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Gliwicach (art. 1 ust. 1 pkt. 2 ustawy 
o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006 r. Dz.U. z 2006 r. Nr 225 poz.1635).
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