
Załącznik  Nr  3  do  Zarządzenia              
Nr 1325/2020 Prezydenta Miasta 
Radomia z dnia 12 marca 2020r. 

          Radom dn……………….................. 

 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

  Wnioskodawca 

………………………………………………………………………………………….. 

          Adres 

…………………………………………………………………………… 
         NIP 

………………………………………………………………………………………….. 
Osoba reprezentująca inwestora uprawniona do podpisania umowy 

………………………………………………………………………………………….. 

 Nr telefonu do kontaktu 

        Prezydent Miasta Radomia 

 

WNIOSEK 

 Proszę o wyrażenie zgody na dysponowanie terenem położonym w Radomiu przy 

ul..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. oznaczonym w ewidencji gruntów miasta Radomia jako 

działka/ki…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

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

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

Obręb………………………. Arkusz……………………….. stanowiącym własność Gminy Miasta Radomia / miasta na prawach 

powiatu – Radom / Skarbu Państwa* w celu wykonania inwestycji: 

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

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

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

W terminie (ilość dni zajęcia terenu)………………………………………………. długość sieci…………….....m, szerokość…………………m, 

powierzchnia …………………………m2(w przypadku np. ustawienia rusztowań itp.) 

 

 

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

        Podpis wnioskodawcy  

ZAŁĄCZNIKI:      

1. Upoważnienie Inwestora. 
2. Decyzja o warunkach zabudowy lub decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub uzgodnienie przebiegu 

inwestycji z Wydziałem Architektury Urzędu Miejskiego w Radomiu. 
3. Projekt inwestycji sporządzony na mapie sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych. 
4. Aktualna odbitka z mapy ewidencji gruntów z naniesioną lokalizacją inwestycji i jej długością w obrębie 

działek. 
5. Aktualne wypisy z ewidencji gruntów dla działek objętych wnioskiem. 



6. Opinia Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w przypadku gdy zajęcie gruntów Gminy Miasta Radomia, miasta 
na prawach powiatu – Radom oraz Skarbu Państwa występuje łącznie z zajęciem dróg publicznych                             
i wewnętrznych. 

 
UWAGA: W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich 

uzupełnienia (w tym okresie wniosek nie będzie przedmiotem rozpatrzenia). 

* - niepotrzebne skreślić 

 

    KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 
04.05.2016r.) informuję iż: 

1) administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Radomia z siedzibą w Radomiu, ul. Kilińskiego 30, 
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – iod.kontakt@umradom.pl, 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

ogólnego rozporządzenia o chronię danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r., 
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 

podstawie przepisów prawa, 
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie  

z instrukcją kancelaryjną stanowiącą załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r.  
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 
działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011r., Nr 14, poz. 67),  

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia 
przetwarzania,  

7) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,  
8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem-ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r., Kodeks Cywilny 

(j.t. Dz. U. 2018. 1025 z późn. zm.), ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. 
2018r. poz. 121 z późn. zm.). 

 


