
         ……..…………………………..………………. 
Miejscowość, data 

…………………………………………………………… 
Wnioskodawca – Inwestor imię i nazwisko lub nazwa 

 
…………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………… 
Adres wnioskodawcy 
 
………………………………………………………………………………….……… 
Telefon 

 
 
 

……………………………………………………………                           Wójt Gminy Majdan Królewski 

Pełnomocnik – imię i nazwisko lub nazwa     
     

……………………………………………………….…..  
                                                                                                                                      ul. Rynek 1 A 
……………………………………………………………                                                          36-110 Majdan Królewski 

Adres pełnomocnika     
    
……………………………………………………………………………………..……        
Telefon 
    
       
           

WNIOSEK  
O UDOSTĘPNIENIE NIERUCHOMOŚCI 

DLA POTRZEB INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ / NA CZAS TRWANIA ROBÓT 
 

W związku z art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8  marca  1990 r.  o  samorządzie gminnym i art. 25 ust. 

1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami wnoszę o udostępnienie nieruchomości: 

 
Działki ew. nr: …………………..……………………………………………………………………..  
 
Obręb: …………………………………………………………………….………………………………..  
 
Adres nieruchomości: 
 
Miejscowość ………………………………………………………….........……. Gmina ………………………………………………………. 
    

 
Ulica  …………………………..…………………………..…..……………………… Numer …….……………………….………..…….……..  

 
 W celu: ….......................................................................................................................................................  
 
........................................................................................................................................................................ 
 
Parametry urządzenia /długość trasy inwestycji liniowej / rodzaj urządzenia / długość i średnica  
 
urządzenia / itp. :  ……..................................................................................................................................... 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
 
Na okres /nie dłuższy niż 3 lata/: .……………………………………………………………………………………………………….……. 
 
 



Powierzchnia terenu w m² niezbędna do realizacji w/w inwestycji: ………………………………………………….….. 
 
Rodzaj, nazwa i ilość urządzeń towarzyszących: …………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
 
Czas trwania robót: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Wykonawca robót: ……………………………………………………………….……………………………………………………..……..…… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Za okres końcowy zajęcia nieruchomości w celu prowadzenia robót uważa się dzień przywrócenia 
terenu do stanu pierwotnego. 
 
 
Do wniosku należy dołączyć: 
 
1. Kopię mapy zasadniczej lub sytuacyjno-wysokościowej stanowiącą załącznik graficzny obrazujący 

przebieg trasy planowanej inwestycji. 
2.* Warunki techniczne wydane przez gestora sieci. 
3.* Pełnomocnictwo do reprezentowania Wnioskodawcy / Inwestora. 
4. Zarządca nieruchomości może zażądać dostarczenia dodatkowych dokumentów, innych niż 

wymienione powyżej. 

       
 

……………………………………………………………………. 
        Podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika 

* jeśli dotyczy 

Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 
 
1. Administratorem moich danych osobowych jest Wójt Gminy Majdan Królewski  z siedzibą przy ul. Rynek 1A, 36-110 Majdan Królewski. 
2. Podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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). 

3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zadania wskazanego w niniejszym wniosku . 
4. Moje dane osobowe udostępniane będą jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 
5. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia niniejszego wniosku i realizacji zleconego zadania.  
6. Mam prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania. 
 

 

 

……………………………………………………………………. 
        Podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika 
 

 

Pouczenie 

1. Złożenie wniosku nie upoważnia do zajęcia nieruchomości. 

2. Wniosek należy złożyć na co najmniej 14 dni przed planowanym zajęciem nieruchomości. 

3. Zajęcie nieruchomości bez zawarcia umowy cywilno-prawnej uzasadnia skierowanie sprawy           

na drogę postępowania sądowego. 

 


