
............................................      ...................................................... 
  imię, nazwisko /Nazwa wnioskodawcy                (miejscowość, data) 
 
…...................................... 
adres 
…...................................... 
tel., email 
 
odbiór: list polecony / osobisty 

 
 
 
 
 
 

 
WNIOSEK 

(zgodnie z art. 217 par. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  
Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 256) 

 

Proszę o wydanie zaświadczenia, że działka nr …........... położona 

w miejscowości…........................ posiada dostęp do drogi publicznej. 

Zaświadczenie jest mi niezbędne do………………………………………………. 

 

 
Do niniejszego wniosku załączam: 

1. dowód opłaty skarbowej - strona zobowiązana jest do wniesienie opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł; Opłatę skarbową 
należy uiścić na  konto  Urzędu  Gminy Dobra : 34 8804 0000 0020 0200 0260 0029 

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. 

 

 
 

…....................................................... 
(Podpis wnioskodawcy) 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) informuję, że:  
1. Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Gmina Dobra 34-642 Dobra 233, w imieniu której działa Wójt Gminy Dobra.                       
Z Administratorem Danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: wojt@gminadobra.pl lub pisemnie na adres siedziby 
Administratora.  
2. W każdej sprawie dotyczące ochrony danych osobowych proszę się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem 
mailowym: iod@gminadobra.pl. 
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań własnych gminy jak i zadań zleconych gminie i powierzonych                     
w drodze odrębnych umów, prowadzenia  postępowań administracyjnych w sprawach indywidualnych, w których jesteście Państwo 
stroną, realizacji zawartych z Państwem umów, a także w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.  
Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Podane prawa dotyczą także osób, nad którymi sprawowana 
jest prawna opieka, np. danych dzieci. 
W związku z przetwarzaniem danych we wskazanych celach, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub 
kategoriom odbiorców danych osobowych.  
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w uzasadnionych 
przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa. 
Pełna treść klauzuli informacyjnej, zawierająca wszelkie informacje wymagane na podstawie art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych, dostępna jest na stronie internetowej, pod adresem: https://gminadobra.pl/pl/1909/0/rodo.html 

 
 

Wójt Gminy Dobra 
Dobra 233 

34-642 Dobra 
 


