
WGN        Kietrz, dnia ........................................ 

 

            

       BURMISTRZ KIETRZA 

       ul. 3 Maja 1 

       48-130 Kietrz 

 

WNIOSEK 

o umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w gruncie 

 

 
Podstawa prawna: Zarządzenie nr 254.A.2019 Burmistrza Kietrza z dnia  05.12.2019 r. w sprawie 

zasad udostępniania nieruchomości nie będących drogami zarządzanymi przez Burmistrza Kietrza,  

a stanowiących własność Gminy Kietrz w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej. 

 

1. DANE INWESTORA – WNIOSKODAWCY 

 

Pełna nazwa wnioskodawcy/Nazwisko i imię: 

 

Nazwa skrócona: 

 

NIP: ………………………………… REGON:……………………………………………….. 

Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS):……………………………………………… 

Numer w Rejestrze Handlowym (RH): ………………………………………………………… 

Numer w Ewidencji Działalności Gospodarczej: …………………………………………........ 

Numer Wydziału Gospodarczego Sądu prowadzącego KRS lub RH: ………………………… 

Siedziba Wydziału KRS, RH (miejscowość):…………………………………………………...    

Kod pocztowy …………… Miejscowość ……………………… Ulica ……………………… 

Nr domu …… Nr lokalu ……… Tel. kom1. …………………… E-mail¹ …………………… 
_________________________________________________________________________________________ 

OSOBY UPOWAŻNIONE DO PODPISANIA UMOWY ZE STRONY INWESTORA 

 

Nazwisko i imię: ……………………………………. STANOWISKO: ……………………………….. 

 

Nazwisko i imię: ……………………………………. STANOWISKO: ……………………………….. 

 

2. CEL ZAJĘCIA NIERUCHOMOŚCI 

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

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

 

3. OSOBA ZE STRONY INWESTORA PODPISUJĄCA PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA                  

I ODBIORU TERENU 

 

Nazwisko: …………………   Imię: …………………… Seria i nr dowodu osobistego ………………. 

 

Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………………... 

 

Tel. ……………………………… Tel. kom.: ……………………….. E-mail: ………………………... 

 

4. DANE WYKONAWCY 

 

Pełna nazwa firmy: ……………………………………………………………………………………… 

NIP: ……………………………………………………………………………………………………… 

Adres: ……………………………………………………………………………………………………. 

                                                 
1 Podając numer telefonu/e-mail wyraża Pan/Pani zgodę na jego przetwarzanie celem zapewnienia szybkiej i   

  sprawnej komunikacji związanej z realizacją złożonego wniosku.  Wiem, że złożenie tej zgody jest dobrowolne   

  i mam  prawo jej wycofania w każdym momencie, a numer telefonu nie będzie udostępniany innym odbiorcom. 



Tel. ………………………………. Tel. kom.: ………………………  E-mail: ………………………... 

 

 

Kierownik robót/ osoba odpowiedzialna za prowadzenie robót 

 

Nazwisko: …………………   Imię: …………………… Seria i nr dowodu osobistego ………………. 

 

Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………………... 

 

Tel. ……………………………… Tel. kom.: ……………………….. E-mail: ………………………... 

 

5. ZAJMOWANE DZIAŁKI 

 

Lp. Numer 

działki 

Numer obrębu geodezyjnego Położenie działki (nazwa ulicy) lub adres 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

6. ZAJMOWANE POWIERZCHNIE I CZAS PROWADZENIA ROBÓT 

 

Lp. 
Z pkt. 5 

Rodzaj nawierzchni 

zajmowanej 

powierzchni 

Zajęta 

powierzchnia 

wraz ze strefą 

ochronną 

m2 

Data rozpoczęcia prac 

dzień/miesiąc/rok 

Data zakończenia 

prac 

dzień/miesiąc/rok 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 Razem powierzchnia    

 

 

7. WYMIARY WBUDOWANYCH URZĄDZEŃ 

 

Rodzaj urządzenia Długość  

(m) 

Średnica 

zewnętrzna 

(m) 

Strefa 

ochronna 

(m) 

 Powierzchnia 

rzutu 

poziomego 
(długość x strefa 

ochronna) 

 (m2) 

     

     

     

     

     

Razem:  Razem:  

 

 



 

 

 

Numer opinii Referatu Gospodarki Komunalnej Budownictwa i Drogownictwa (WKB) dotyczący 

zgodności lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej na nieruchomościach stanowiących 

własność Miasta z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta 

 

IU.  .                  -     / 
                                 Nr/rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. OŚWIADCZENIA 

Stosownie do art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z 27.04.2016 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. U. UE. L. 

Nr 119 poz. 1 z 2016 r.) - dalej RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz.U.2018 r.,poz.1000) informuję że: 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski w Kietrzu, ul. 3 Maja 1, 48-130 

Kietrz, NIP:748-101-69-74, tel. 77/ 485 43 56. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt możliwy 

jest pod  numerem  tel.: 887 818 800  lub  poprzez e-mail: biuro@centrumcyfryzacji.pl. 

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest wyrażenie zgody na umieszczenie urządzeń 

infrastruktury technicznej w gruncie i związanych z tym zobowiązań podatkowych i spraw 

windykacyjnych. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: 

 art. 6 ust. 1 lit. b RODO - wykonanie umowy, której jest Pan/Pani stroną lub podjęcie 

działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy, 

 art. 6 ust. 1 lit . c RODO - wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa tj. 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami i ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964r. Kodeks cywilny. 

5. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa, jeśli będzie to konieczne, Pana/Pani dane 

będą udostępniane innym administratorom, podmiotom przetwarzającym oraz osobom 

upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, które muszą mieć dostęp do danych, 

aby wykonywać swoje obowiązki. Wymienieni odbiorcy danych zostaną zobowiązani do 

zachowania danych osobowych w poufności w procesie ich przetwarzania. 

6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

7. Dane osobowe zgodnie z kategorią archiwalną Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt będą 

przechowywane: 

 w sprawach wyrażenia zgody na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w 



gruncie dziesięć lat, 

 w sprawach podatkowych przez okres dziesięciu lat, 

 w sprawach windykacji przez okres pięciu lat, biegnący od czasu jej zakończenia. 

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do: 

1) żądania dostępu do danych dotyczących osoby, której dotyczą,  

2) sprostowania danych osobowych,  

3) żądania usunięcia danych,  

4) żądania ograniczenia przetwarzania,  

5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,  

6) wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

9. Podanie przez Pana/Pani danych osobowych jest warunkiem ustawowym. Jest Pan/Pani 

zobowiązana do ich podania, konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości 

zrealizowania przedmiotowego wniosku. 

10. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane dla zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie 

będą profilowane. 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z powyższymi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych 

osobowych. 

 
 

        ………………………………………. 

                                                                                                                                       (podpis) 

 

9. PODPIS PRZEDSTAWICIELA INWESTORA SKŁADAJACEGO WNIOSEK 

 

 

 

 

 
Data, pieczęć i podpis przedstawiciela Inwestora 

 

Załączniki: 

 

1. Aktualna mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych lub jej kserokopia z granicami 

zajmowanych działek zaznaczonymi kolorem zielonym, z narysowanymi kontrastowym kolorem 

powierzchniami zajęcia (osobno dla każdej działki) oraz z naniesionymi w kolorystyce zgodnej      

z infrastrukturą techniczną G7 (geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu) zaprojektowanymi 

urządzeniami infrastruktury technicznej. 

Mapa musi być opatrzona oryginalnymi pieczęciami i podpisami Wnioskodawcy. Załączane do 

wniosku kserokopie map do celów projektowych muszą być „potwierdzone za zgodność               

z oryginałem” 

2. Informacja o zgodności lokalizacji projektowanej sieci z miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego miasta.  


