
Płock, dnia ……..........………………
…………………………………………………………
/nazwisko, imię lub nazwa firmy wnioskodawcy/

………………………………………………………….
/adres zamieszkania lub siedziba firmy/

………………………………………………………….
                    /NIP/

………………………………….....................
                  /PESEL/

………………………………………………………….
                /REGON/

…………………………………………..............
            /nr telefonu/

                                                                           Prezydent Miasta Płocka

       WNIOSEK

o  wydzierżawienie  nieruchomości  Skarbu  Państwa  z  przeznaczeniem
na wykonanie liniowych instalacji podziemnych i nadziemnych oraz innych urządzeń
tj. szafek pomiarowych, stacji trafo, słupów, studzienek, kolektorów, złączy kablowo
– pomiarowych itp.

Zwracam   się   z   prośbą   o   wydzierżawienie   działki   nr   ………………........................…
położonej w Płocku przy ul. ……………………………………………………......., obręb Nr .............….. w
celu wykorzystania przedmiotowej działki na:
Budowę przebudowę * (wpisać rodzaj inwestycji np. sieć gazowa, energetyczna itp.)

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1. Długość sieci na nieruchomości Skarbu Państwa:  (w metrach bieżących)

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

2. Słupy:

a) sztuk: ………………………………………………………………………………………………………………………………..

b) powierzchnia (każdy oddzielnie) ………………………………………………………………………………………

3. Studzienki:

a) na działkach przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod
drogi, oznaczonych w ewidencji gruntów symbolem użytku „dr” lub użytkowanych jako drogi

- sztuk: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

- powierzchnia (każda oddzielnie): ……………………………………………………………………………….…….

b) w pozostałych przypadkach

- sztuk ………………………………………………………………….……………………………………………………………….

- powierzchnia (każda oddzielnie): ……………………………………………………………………………….…….



4. Szafki pomiarowe:

- sztuk ………………………………………………………………….……………………………………………………………….

- powierzchnia (każda oddzielnie): ……………………………………………………………………………….…….

5. Stacje trafo:

- sztuk ………………………………………………………………….……………………………………………………………….

- powierzchnia (każda oddzielnie): ……………………………………………………………………………….…….

6. Kolektory:

- sztuk ………………………………………………………………….……………………………………………………………….

- powierzchnia (każdy oddzielnie): ……………………………………………………………………………….…….

7. Złącza kablowi – pomiarowe:

- sztuk ………………………………………………………………….……………………………………………………………….

- powierzchnia (każde oddzielnie): ……………………………………………………………………………….…….

8. Inne:

- sztuk ………………………………………………………………….……………………………………………………………….

- powierzchnia (każdego urządzenia oddzielnie): ……………………………………………………………...

INWESTOR: ………………………………………...............................…………...................
Planowany   czas   zajęcia   nieruchomości   Skarbu   Państwa   (określony   w   pełnych
miesiącach – minimum 1 miesiąc) …...................……………………………………………

Wnioskuję o opłatę jednorazową/miesięczną* ilość rat – maksymalnie 12) ……..

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

                                                                                       …….………………...………………..
                                                                                           /podpis wnioskodawcy/
Załączniki:

1. Odpis   protokołu   narady   koordynacyjnej   uzgodnienia   usytuowania   projektowanych   sieci
uzbrojenia terenu od Zespołu Koordynacji Usytowania Sieci Uzbrojenia Terenu – WGD-I-ZK

2. Mapa do celów projektowych z zaznaczonym przebiegiem sieci na nieruchomości Skarbu
Państwa.

3. W przypadku gdy wnioskodawca nie jest inwestorem należy dołączyć pełnomocnictwo lub
inny dokument wskazujący na umocowanie do działania w imieniu inwestora.

* niewłaściwie skreślić

Zgodnie z art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy,
że:
1.Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
2.kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3.dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o wydzierżawienie nieruchomości Skarbu Państwa z
przeznaczeniem   na   wykonanie   liniowych   instalacji   podziemnych   i   nadziemnych   oraz   innych   urządzeń   tj.   szafek
pomiarowych, stacji trafo, słupów, studzienek, kolektorów, złączy kablowo – pomiarowych itp. zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;



4.odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa;
5.dane osobowe przechowywane będą przez okres: 10 lat od momentu przekazania akt do Archiwum Zakładowego;
6.każdy   ma   prawo   do   żądania   od   administratora   dostępu   do   swoich   danych   osobowych,   ich   sprostowania   lub
ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych; 
7.każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8.podanie   danych   osobowych   jest   obowiązkowe   na   mocy   ustawy   z   dnia   21   sierpnia   1997   r.   o   gospodarce
nieruchomościami.
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