
WRM-IV.6742. ________________________
________________________________________ (nr rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia)

(imię i nazwisko lub nazwa inwestora) Płock, dnia
_____________ ________________ (data)

(kod pocztowy) (miejscowość)

________________________________________
(ulica)

________________________________________
(telefon kontaktowy)

Prezydent Miasta Płocka

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O NIEZBĘDNOŚCI WEJŚCIA
DO SĄSIEDNIEGO BUDYNKU LOKALU

LUB NA TEREN SĄSIEDNIEJ NIERUCHOMOŚCI

Na podstawie art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 
r., poz. 1409, z późn. zm.) wnoszę o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego 
budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości 1 w celu wykonania prac przygotowawczych 
lub robót budowlanych:

(nazwa i rodzaj całego zamierzenia budowlanego, rodzaj (e) obiektu (ów), bądź robót budowlanych)

dla inwestycji zlokalizowanej w Płocku na osiedlu:

przy ulicy:
(adres inwestycji)

działka (i) o numerze ewidencyjnym gruntu: obręb:

...................................................
(podpis inwestora lub osoby przez niego upoważnionej)

W załączeniu:

 * Dokumenty, z których wynika brak możliwości uzyskania zgody właściciela sąsiedniej nieruchomości */ budynku */ lokalu
(najemcy)*:

 * Dokumenty, z których wynika fakt niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej
nieruchomości,

w tym:
- ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę l 1
- potwierdzenie zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót budowlanych, 1

 * Opis sposobu i zakresu planowanych robót wraz z określeniem terminu korzystania z sąsiedniej nieruchomości.

 * oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

 * dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii, w sprawach z
zakresu administracji

 * dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej dokonanej gotówką w kasie Urzędu Miasta Płocka lub bezgotówkowo na 
rachunek tego organu PKO Bank Polski 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929

Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie 
skarbowej. Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 tej ustawy, nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie 
zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

1 niepotrzebne skreślić
* właściwe zakreślić Objaśnienia na drugiej stronie >>



Prawo budowlane. Art. 47.
1. Jeżeli  do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych jest niezbędne wejście do sąsiedniego budynku, lokalu lub na

teren  sąsiedniej  nieruchomości,  inwestor  jest  obowiązany  przed rozpoczęciem robót  uzyskać  zgodę właściciela  sąsiedniej  nieruchomości,
budynku lub lokalu (najemcy) na wejście oraz uzgodnić z nim przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z tych obiektów, a także
ewentualną rekompensatę z tego tytułu.

2. W razie nieuzgodnienia warunków,  o których mowa w ust.  1, właściwy organ - na wniosek inwestora - w terminie 14 dni  od dnia
złożenia wniosku, rozstrzyga, w drodze decyzji, o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości.
W  przypadku  uznania  zasadności  wniosku  inwestora,  właściwy  organ  określa  jednocześnie  granice  niezbędnej  potrzeby  oraz  warunki
korzystania z sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości.

3. Inwestor, po zakończeniu robót, o których mowa w ust. 1, jest obowiązany naprawić szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej
nieruchomości, budynku lub lokalu - na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

4. Zajęcie, na potrzeby budowy, pasa drogowego lub jego części może nastąpić po spełnieniu wymagań określonych w odrębnych 
przepisach.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  z dnia 27 kwietnia 2016 r. ogólnego   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 wydania decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku lokalu lub na teren sąsiedniej 
nieruchomości
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. dane osobowe przechowywane będą prze okres 5 lat określony w jednolitym rzeczowym wykazem akt;
6.każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub 
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odmową realizacji wniosku.


