
    Namysłów, dnia  
Imię nazwisko lub nazwa firmy   

 
 

  Burmistrz Namysłowa  
Wydział Gospodarki Komunalnej             
i Inwestycji  
ul. Stanisława Dubois 3  
46-100 Namysłów 

adres  
  
numer kodu i miejscowość  
  
Numer telefonu (tylko w przypadku odbioru 
osobistego) lub/i adres e-mail  

   

 

odbiór: list polecony /e-mail/ osobisty* 

 

WNIOSEK 
o wydanie zaświadczenia o dostępie do drogi publicznej 
(zgodnie z art. 217 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  

Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 735) 
 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………… , 

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

nieruchomości działka nr:   

(obręb)………………………………………………………………………………………………………………........ 

 

(adres)……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Załączniki: 

1. Kopia potwierdzenia opłaty skarbowej od zaświadczenia w wysokości 17 zł, którą należy 
wnieść  na rachunek Urzędu Gminy Pruszcz Gdański  nr: 94 8335 0003 0116 5885 2000 
0001 lub w kasie Urzędu Gminy Pruszcz Gdański  przy ul. Zakątek 1  (na parterze ) w środy                         
w godz. 9.00 – 15.00,  w pozostałe dni  w godz. 8.00-14.00; 

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.* 

 

* - niepotrzebne skreślić 

 

Podpis osoby składającej wniosek     

 
 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Namysłowie ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów. Pani/Pana dane będą przetwarzane  
w celu realizacji zakresu działania i zadań ustawowych, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2019, poz.506 ze 
zm.). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych - Panią 
Joanna Zuzel, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez: adres e-mail: iod@namyslow.eu, numer telefonu: + 48 77 4190351, pisemnie pod adresem: ul. 
Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych 
oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

 Urząd Miejski w Namysłowie ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów. Pani/Pana dane będą 

przetwarzane  

w celu realizacji zakresu działania i zadań ustawowych, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z 

dnia 8 ma 

 


