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………………………..……….… 

(miejscowość, data) 

……………………………………………. 
 
……………………………………………. 

 
……………………………………………. 

(dane wnioskodawcy, nr tel., e-mail)* 

 
Mazowiecki Zarząd  

Dróg Wojewódzkich w Warszawie 

Rejon Drogowy ………………………. 
 

W N I O S E K 

o wydanie zezwolenia na lokalizację/przebudowę zjazdu z drogi wojewódzkiej 
 

Wnoszę o wydanie zezwolenia na: 

 lokalizację  przebudowę 

 
 zjazdu zwykłego  zjazdu technicznego   zjazdu awaryjnego  

 
 jednokierunkowego  dwukierunkowego 

 
z drogi wojewódzkiej nr ……….…… w miejscowości/obrębie .……………………………….….  
 
ulica …………….………….…………… do działki nr ew. ……………………………..………….  
 
Nieruchomość ta jest wykorzystywana na cele ………………………………………………........ 

(np. budownictwa mieszkaniowego, inne) 

Rodzaj pojazdu miarodajnego: 

…………………………………...……………………………………………………………………….  
(np. pojazd osobowy, pojazd komunalny (np. śmieciarka), pojazd ciężarowy z naczepą, pojazd ciężarowy bez 

przyczepy, pojazd ciężarowy z przyczepą, ciągnik rolniczy z dwiema przyczepami, autobus dwuosiowy, autobus 
trzyosiowy, autobus przegubowy) 

……………………………………………………………………………………………………………  

Przebudowa zjazdu będzie polegała na (wypełnić w przypadku wniosku na przebudowę 
zjazdu): 

…………………………………………...………………………………………………………………. 

…………………………………………………...………………………………………………………. 

……………………………………………...……………………………………………………………. 

Załączniki: 

1) kopia aktualnej mapy zasadniczej (2 egz.) w skali 1:1000 lub 1:500 obejmująca przedmiotową 
nieruchomość w nawiązaniu do drogi wojewódzkiej z zaznaczonym proponowanym miejscem 
lokalizacji zjazdu (lub z zaznaczeniem zjazdu do przebudowy) i jego parametrami (szerokość 
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zjazdu, promienie łuków lub długości skosów, nawierzchnia zjazdu) oraz widocznymi 
granicami nieruchomości; 

2) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np. odpis aktu notarialnego, odpis 
lub numer księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, wypis z rejestru gruntów 
uwzględniający aktualny numer księgi wieczystej) złożony w formie oryginału lub urzędowo 
poświadczonego odpisu; 

3) pełnomocnictwo lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa oraz oryginał 
potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł. Zapłaty 
opłaty skarbowej dokonuje się w kasie organu podatkowego właściwego miejscowo  
w sprawach opłaty skarbowej (organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce 
złożenia dokumentu) lub na jego rachunek; 

4) potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 82 zł za wydanie zezwolenia  
na lokalizację/przebudowę zjazdu. Wydanie zezwolenia w sprawach budownictwa 
mieszkaniowego nie podlega opłacie skarbowej zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia  
16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923, z późn. zm.). Zapłaty 
opłaty skarbowej dokonuje się w kasie organu podatkowego, tj. Urzędu Miasta 
Stołecznego Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika, 01-161 Warszawa, ul. Obozowa 57, 
lub na jego rachunek; 

5) ……………………………………………………………………………………………………………. 
(inne - w zależności od charakteru zamierzonej inwestycji zarządca drogi może żądać dodatkowych 
dokumentów, np. informacja w zakresie przewidywanego ruchu, jaki planowana inwestycja będzie 

generować wraz ze strukturą rodzajową pojazdów miarodajnych; obsługa komunikacyjna pieszych oraz osób 
poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, rowerów, hulajnóg elektrycznych lub 

urządzeń transportu osobistego; ewentualnie nr uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obejmującego wnioskowany teren lub informacja o wydanej decyzji o 

warunkach zabudowy (lub kopia decyzji), kopia uzgodnienia w zakresie możliwości włączenia do drogi ruchu 
drogowego spowodowanego zmianą zagospodarowania terenu przyległego do pasa drogowego)  

 
 

……………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 

................................................................... 
(data i czytelny podpis wnioskodawcy) 

 

Klauzula informacyjna dla wnioskodawców w sprawach związanych z działalnością statutową MZDW w zakresie zajęcia 
pasa drogowego. 

Uprzejmie informujemy, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie,  
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa (zwany dalej MZDW); 

2) w MZDW powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres e-mail: iod@mzdw.pl; adres: MZDW w Warszawie,  
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa. Dane dotyczące inspektora podane są na stronie internetowej MZDW: bip.mzdw.pl; 

3) dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego i rozpatrzenia wniosku jak 
również w celu archiwizacji; 

4) podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: 

a) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.), 

b) ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693, z późn. zm. ), 

c) ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164), 

d) art. 6 ust. 1 lit. c 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 z 04.05.2016, str. 1); 

5) dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana i mogą być udostępniane innym podmiotom: 

a) organom, którym MZDW jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od MZDW danych 
osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa, 

b) którym MZDW powierzył wykonywanie czynności związanych ze statutowymi obowiązkami zarządu drogi; 
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6) okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane: 

a) przez okres realizacji celu przetwarzania danych osobowych, wskazany w obowiązujących przepisach prawa, 

b) niezbędny do dochodzenia roszczeń przez MZDW w związku z prowadzoną działalnością statutową lub w celu ochrony 
przed roszczeniami kierowanymi wobec MZDW, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,  
z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, 

c) przez okres archiwizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wycofania zgody na ich przetwarzanie, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach 

określonych w art. 15, 16, 17, 18 i 21 ust. 1 RODO. Wnioskodawca ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę 

na przetwarzanie danych kontaktowych tj. numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej. Wycofanie zgody nie 

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem; 

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

9) podanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowymi i jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania;  
w przypadku niepodania danych osobowych niemożliwe będzie załatwienie Pani/Pana wniosku. Podanie danych 
kontaktowych, tj. numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej jest dobrowolne; 

10) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody (zaznaczyć właściwe) na przetwarzanie danych kontaktowych, tj. numeru telefonu lub 
adresu poczty elektronicznej przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14,  
00-048 Warszawa (zwany dalej MZDW), e-mail:dyrekcja@mzdw.pl w celu ułatwienia kontaktu z wnioskodawcą w toku 
prowadzonego postępowania administracyjnego. 

 

 

............................................................. 
(data i czytelny podpis inwestora/pełnomocnika) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* właściciel lub użytkownik nieruchomości w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693, z późn. zm.) 


