
 
 
 
 
 
 

 

…………………………………………     Gniezno, …………………… 
(nazwa/imię i nazwisko inwestora/pełnomocnika) 

 

 

 

………………………………………………… 

(adres inwestora/pełnomocnika) 

 

 

 

………………………………………………… 

(telefon kontaktowy) 

 

        Starosta Gnieźnieński  

        al. Reymonta 21 B 

        62-200 Gniezno  

 

WNIOSEK 

 

o wyrażenie zgody na udostępnienie nieruchomości Skarbu Państwa/ 

o ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach Skarbu Państwa/ 

o ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomościach Skarbu Państwa   

 

 Proszę o zajęcie stanowiska dot. nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa 

 

1. Lokalizacja projektowanych prac 

 

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

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

…………………………………………………………………………………………………………… 
(adres, nr działki, nazwa obrębu) 

 

2. Cel zajęcia  
 

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

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

…………………………………………………………………………………………………………… 
(opis przedmiotu wniosku) 

 

3. Powierzchnia zajęcia nieruchomości (m2) 

 

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

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

…………………………………………………………………………………………………… 
(powierzchnia zajęcia terenu ujęta w m2, w tym obszar niezbędny do prowadzenia czynności/prac na nieruchomości, w tym 

obszar gruntu umożliwiający swobodny dostęp/dojście, obszar ewentualnego manewrowania, postoju, składowania sprzętu 

oraz gromadzenia materiałów budowlanych itp., zaokrąglona do pełnych metrów w górę) 

 

4. Planowany czas zajęcia nieruchomości 

 

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

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

…………………………………………………………………………………………………………… 
(orientacyjny czas niezbędny do prawidłowego wykonania prac w tym do przywrócenia terenu do stanu pierwotnego itp., 

właściwy termin zajęcia nieruchomości będzie wynikał z protokołu zdawczo-odbiorczego gruntu, na podstawie którego, w 

odrębnej umowie, zostanie naliczona stosowna opłata) 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

5. Wykonawca prac  

 

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

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

…………………………………………………………………………………………………………… 
(Nazwa lub imię i nazwisko wykonawcy prac, adres wykonawcy, telefon kontaktowy) 

 

6. Dane inwestora  

 

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

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

…………………………………………………………………………………………………………… 
(właściciela projektowanej infrastruktury) 

 

7. Oświadczenia  

 

Zapoznałem/am się z treścią Zarządzenia Starosty Gnieźnieńskiego nr 92/2022 z dnia 29.12.2022 r. 

w sprawie zasad udostępniania nieruchomości oraz ustanawiania służebności na nieruchomościach 

stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie powiatu gnieźnieńskiego oraz akceptuje 

zawarte w nich warunki.  

 

Jestem/nie jestem płatnikiem podatku VAT 
(niewłaściwe skreślić) 

 

 

 

 

 

 

         ……………………………………… 

          (czytelny podpis) 

 

 

Załączniki:  

1. Opis przedmiotu projektowanych prac będących treścią wniosku (w przypadku wniosku obejmującego budowę 

infrastruktury technicznej opis powinien stanowić zwięzły wyciąg z treści projektu z podaniem wszystkich 

szczegółów dot. długości, szerokości średnicy, wykorzystywanych materiałów oraz szerokości pasa eksploatacji 

z podaniem odległości od skrajnej krawędzi przewodu itp.) sporządzony o podpisany przez osobę odpowiedzialną za 

treść opracowania.  

2. Mapa z lokalizacją projektowanej inwestycji na aktualnej mapie zasadniczej sporządzona w odpowiedniej skali oraz 

wskazanym projektowanym obszarem zajęcia nieruchomości (w przypadku wniosku obejmującego budowę 

infrastruktury technicznej należy przedłożyć mapę z projektowaną trasą infrastruktury technicznej sporządzoną 

i podpisaną przez osobę odpowiedzialną za treść opracowania.  

3. Pełnomocnictwo wraz z opłata skarbową (złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa wynosi 

17,00 zł zgodnie z pkt IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 

2142 ze zm.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

Klauzula informacyjna dot. ochrony danych osobowych 

Tożsamość administratora 

Administratorem danych jest Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, 

mający siedzibę w Gnieźnie (62-200) przy al. Reymonta 21B. 

 

Dane kontaktowe administratora 

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email geodezja@powiat-gniezno.pl lub pisemnie na 

adres siedziby administratora. 
 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email 

kancelaria@gozdowski.com. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

 

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania 

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych wynikających w szczególności                             

z  następujących aktów prawnych: 

1) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, 

2) ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, 
3) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 
4) ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, 
5) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, 
6) ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, 

7) ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji                       

w zakresie dróg publicznych, 
8) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości 

Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, 
9) ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, 

bądź innych aktów prawnych mających zastosowanie w realizacji zadań wykonywanych przez PZGKKiN                             

w Gnieźnie. 

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na 

podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe 

w imieniu Administratora dokonują tego na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych 

osobowych tzw. podmioty przetwarzające. 

 

Okres przechowywania danych 

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. obowiązków prawnych. 

 

Prawa podmiotów danych 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym 

momencie. (Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których 

odbywa się przetwarzanie danych, a także m. in. z zasadami wynikającymi z kodeksu postępowania 

administracyjnego czy archiwizacji; usunięcie danych jest niemożliwe z uwagi na konieczność wywiązywania się z 

prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania danych). 

 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli 

Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ochrony danych osobowych. 

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne do realizacji ww. obowiązków prawnych oraz 

przetwarzania informacji publicznych. 

 

 

  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-5vaCl93bAhUBCZoKHb3eBWcQFgg1MAE&url=http%3A%2F%2Fprawo.sejm.gov.pl%2Fisap.nsf%2FDocDetails.xsp%3Fid%3DWDU20040190177&usg=AOvVaw0yHwdW4AhTWtaB46fywpf9


 
 
 
 
 
 

 

…………………………………………     ……………………………… 
(nazwa/ imię i nazwisko inwestora/pełnomocnika)  

 

 

………………………………………… 
(adres inwestora/pełnomocnika) 

 

 

………………………………………… 
      (telefon kontaktowy) 

 

         Starosta Gnieźnieński  

         al. Reymonta 21 B 

         62-200 Gniezno 

 

 

Oświadczenie  

 

Ja ………………………………………działający w imieniu …………………………………………… 
  (imię i nazwisko)      (dane inwestora) 

 

na podstawie ……………………………………………………………………………………………… 
(pełnomocnictwo/upoważnienie nr z dnia) 

 

oświadczam, że inwestycja pn.: …………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 
(nazwa inwestycji) 

 

obejmująca m.in. ………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 
(rodzaj infrastruktury, podstawowe parametry) 

 

została zrealizowana na gruncie stanowiącym własność Skarbu Państwa w granicach działki/ek numer  

 

……………………………………………… obręb …………………………………………………… . 

 

Nieruchomość została zajęta w dniu …………………………………………………………………… .  

 

 

 

 

          

……………………………… 
          (czytelny podpis)     


