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Załącznik nr 1 

 

Czerwionka-Leszczyny, dnia ….............................. r. 
 

Burmistrz Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny 
 

WNIOSEK O WYRAŻENIE ZGODY NA ZAJĘCIE NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ 
na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121, z późn. zm.)  
 

I. DANE OSOBOWE 

 
WNIOSKODAWCA: 
 
…........................................................ 
(imię i nazwisko/ nazwa firmy)                                               

…........................................................ 
 
…........................................................ 
(adres zamieszkania/siedziby firmy) 

…........................................................ 
 
…........................................................ 
(PESEL/REGON

1
) 

 
…........................................................ 
(NIP)

2 

 
Dane dodatkowe

3
: 

 
…........................................................ 
(nr telefonu/e-mail) 
…........................................................ 
 

INWESTOR/ WŁAŚCICIEL URZĄDZEŃ: 
 
…........................................................ 
(imię i nazwisko/ nazwa firmy) 

…........................................................ 
 
…........................................................ 
(adres zamieszkania/siedziby firmy) 

…........................................................ 
 
…........................................................ 
(PESEL/REGON

1
) 

 
…........................................................ 
(NIP)

2 

 
Dane dodatkowe

3
: 

 
…........................................................ 
(nr telefonu/e-mail) 
…........................................................ 
 

Dane osoby/osób upoważnionej/ych do podpisania umowy ze strony inwestora: 

 
 1. imię i nazwisko:....................................................................................... 

     pełnomocnictwo nr:.................................... z dnia:................................... 

 2. imię i nazwisko:....................................................................................... 

     pełnomocnictwo nr:.................................... z dnia:................................... 

 
II. LOKALIZACJA  I CEL 

 
Lokalizacja robót: 

Lp. nr działki obręb* adres 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

* Bełk/Książenice/Palowice/Szczejkowice/Stanowice/Przegędza/Czerwionka/Czuchów/Dębieńsko/Leszczyny 
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Cel zajęcia gruntu: 

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

. 

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

. 

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

. 

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

. 

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

. 

(rodzaj planowanej inwestycji, zakres prac, rodzaj wbudowanego urządzenia lub obiektu). 

 

III. DANE NA TEMAT TERENU ZAJĘTEGO NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT 

 
Rodzaj i powierzchnia zajmowanego terenu: 

  □ chodnik, plac, zatoka postojowa, ścieżka rowerowa, droga wewnętrzna, tereny z zielenią

  niską urządzoną, 

   zajmowana powierzchnia: ….................... m
2
, 

  □ tereny zielone nieurządzone, pobocza i inne, 

   
zajmowana powierzchnia: ….................... m

2
, 

Czas trwania robót: 

  od dnia …..................... do dnia …........................, ilość dni: …...................... 
 

IV. DANE NA TEMAT TERENU ZAJĘTEGO POD URZĄDZENIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 
ORAZ INNE OBIEKTY, PO ZAKOŃCZENIU PRAC ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ INWESTYCJI 

 
Rodzaj urządzenia/obiektu posadowionego na terenie gminnym oraz zajmowana powierzchnia: 

  □ budowla podziemna liniowa (podać rodzaj):  .................................................................. 

   o długości: …................…................. mb, 

  □ studnia (podać rodzaj) …......................................................................... 

   powierzchnia rzutu poziomego: …....................................... m
2
, 

  □ urządzenie naziemne (podać rodzaj) ….................................................. 

   powierzchnia rzutu poziomego: …........................................ m
2
, 

  □ linie napowietrzne energetyczne: 

    napięcie: …........................................ kV 

   □ sieć lub przyłącze, 

    długość ….......................................... mb 

   □ budowla słupowa, 

    powierzchnia rzutu poziomego: …............................ m
2
, 

  □ inne:  ….................................................................................................... 

 
 
Opis dodatkowy: 
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…..........................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 

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

. 

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

. 

 
V. ZAŁĄCZNIKI 

 

 □ aktualna mapa sytuacyjno- wysokościowa z zaznaczonym zakresem inwestycji (powierzchniami

      zajęcia), numerami i granicami działek, 

 □ decyzja o warunkach zabudowy/ ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ostateczne

       uzgodnienie projektu inwestycji 

 □ oryginał / potwierdzona kopia upoważnienia inwestora (w przypadku wniosków składanych przez

      pełnomocnika) 

 □ inne: …........................................................................................................ 

  …......................................................................................................... 
 
       
 
 
        …................................................ 
             Podpis wnioskodawcy 
 
 

 
Oświadczenia: 
 
 
Oświadczam, iż dodatkowe dane osobowe we wniosku (nr telefonu, e-mail) zostały podane przeze mnie 
dobrowolnie i zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego zarządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na ich przetwarzanie w celu realizacji 
wniosku i wykonania umowy. 
 
        …................................................ 
         (data i podpis) 
 

 

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego zarządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych podanych we wniosku (imię i nazwisko/nazwa firmy, adres, PESEL/REGON, NIP, nr telefonu, 
e-mail) oraz ich udostępnienie innym Wydziałom Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na cele 
realizacji umowy w zakresie obowiązku zapłaty danin publicznych w tym podatku od nieruchomości. 
 
        …................................................ 
          (data i podpis) 
 
 
 
 
 
Objaśnienia: 
 
1
 Numer Regon należy podać w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej.   
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2
 Pola NIP nie wypełniają:  
- osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej  
- osoby prowadzące działalność gospodarczą niebędące zarejestrowanymi podatnikami podatku od
 towarów i usług.  

3
 Podanie numeru telefonu i adresu e-mail jest dobrowolne, wnioskodawca ma prawo dostępu do treści tych

 danych i ich poprawiania oraz może żądać ich usunięcia. Podanie dodatkowych danych może ułatwić
 kontakt z wnioskodawcą i przyczynić się do przyspieszenia realizacji sprawy. 
 
 
Nie podlega opłacie skarbowej (art.2 ust.1 pkt 1 lit. h ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej – 
t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1827, z późn. zm.) 


