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

…...............................................
          /imiona rodziców/

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

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

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

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

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

                                                                           Prezydent Miasta Płocka
                                                               

WNIOSEK

1) o dzierżawę/użyczenie nieruchomości Skarbu Państwa*
                      2) o najem lokalu Skarbu Państwa*

Zwracam się z prośbą o dzierżawę/użyczenie nieruchomości Skarbu Państwa*/najem

lokalu   Skarbu   Państwa*,   oznaczonej/zlokalizowanego   w   budynku*   działką/   na   działce

nr ………………......…………….......... o powierzchni ………….…...............…… położonej w Płocku przy

ul. ……………………………………….………………............…, obręb Nr ..........…………………………………........…

Określenie sposobu wykorzystania nieruchomości …............................................................

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

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

Określenie czasu trwania dzierżawy/użyczenia/najmu*.......................………………....................

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

W załączeniu:

1. aktualna mapa z zaznaczonym gruntem objętym wnioskiem;
2. aktualny odpis z KRS (w przypadku osób prawnych)
3. w przypadku wykorzystywania gruntu w celu posadowienia naniesień (dotyczy każdego

rodzaju naniesienia), organizacji imprez i wydarzeń kulturalnych oraz imprez sportowych
trwających dłużej niż 1 dzień należy przedłożyć propozycję plastyczną, pozwalającą ocenić
estetykę   naniesienia   lub   oprawy   wizualnej   imprezy   (w   zależności   od   zakresu
przedsięwzięcia do wniosku należy dołączyć np. wizualizacje, aktualne fotografie, projekty,
koncepcje uwzględniające kolorystykę, kompozycję, usytuowanie, gabaryty, materiał) itp.

                                                                                      …............………………...………………..
                                                                                               /podpis wnioskodawcy/

* niewłaściwe 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  dzierżawę/użyczenie  lub  najem
nieruchomości/lokali   Skarbu   Państwa   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: umowy użyczenia 5 lat od momentu przekazania akt do Archiwum
Zakładowego, umowy  o dzierżawę, najem 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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