
załącznik

Miejscowość, data

                                   

                                                                Prezydent Miasta Torunia

                               za pośrednictwem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

                                                                    ul. Grudziądzka126B

                                                                         87-100 Toruń

Wniosek

o udostępnienie gruntu

dla celów realizacji inwestycji 

..................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................(nazwa podmiotu, adres siedziby z podaniem kodu pocztowego, numeru NIP, Regon,
 w przypadku gdy osoba fizyczna jest Inwestorem- adres zamieszkania z podaniem kodu pocztowego, pesel, nr dowodu osobistego) 

działając w imieniu................................................................................................................................................................................ 

..................................................................................................................................................................................................................................
(nazwa inwestora, adres siedziby z podaniem kodu pocztowego, numeru NIP, Regon, w przypadku gdy osoba fizyczna jest Inwestorem- adres 
zamieszkania z podaniem kodu pocztowego, pesel, nr dowodu osobistego)(*)

wnosi o udostępnienie gruntu Gminy Miasta Toruń, stanowiącego nieruchomość, oznaczoną
geodezyjnie jako działka nr ................................................, położoną w ................................, 
przy ul............................................................, o powierzchni ................................, 
w  obrębie.................................,  dla  której  założona  jest  księga  wieczysta
nr....................................... 

Na  ww.  nieruchomości  planowana  jest  budowa  inwestycji  liniowej,  budowa  urządzeń



towarzyszących,  modernizacja,  przebudowa,  naprawa  i  konserwacja  istniejących  sieci
(*)..............

.................................................................................................. (podać rodzaj sieci i urządzeń) 

w ramach inwestycji pn:...............................................................................................................

Dla potrzeb realizacji inwestycji jest niezbędny grunt o powierzchni..................................m2

oznaczony na szkicu załączonym do wniosku.

Długość inwestycji liniowej wynosi ...................................m.

Powierzchnia urządzeń towarzyszących............................. m2.

Prognozowany czas trwania inwestycji................

Do wniosku dołączam:

1. Mapę zagospodarowania terenu z naniesionym przebiegiem inwestycji w 2 egz.

2. Szkic z zaznaczoną powierzchnią terenu na czas realizacji inwestycji.

3. Mapę stanu prawnego lub mapę ewidencyjna i wypis z rejestru gruntów prowadzonego 
przez Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Miasta Torunia.

4. Warunki techniczne wydane przez gestora sieci (w przypadku budowy inwestycji liniowej
wraz z urządzeniami towarzyszącymi, modernizacji lub przebudowy).

5.  Pełnomocnictwo  do  reprezentowania  Inwestora,  jeżeli  wnioskodawca  działa  w  jego
imieniu.

Dodatkowo, w celu przyspieszenia rozpatrzenia wniosku dołączam:

1.   Decyzję o warunkach zabudowy,  decyzję o ustaleniu  lokalizacji  celu publicznego lub
wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu, objętego
inwestycją.

2.  Opinię administratora nieruchomości, na której jest projektowana inwestycja.

3. Opinię Prezydenta Miasta Torunia w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia
terenu (tzw. opinia Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej).

                                                                                                           podpis

Uwagi:

(*)- niepotrzebne skreślić



KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 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 (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informuje, że:
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie jest Prezydent
Miasta Torunia, z siedzibą w Toruniu przy ul. Wały Generała Sikorskiego 8.
2.W sprawach związanych z ochroną danych osobowych i realizacji Pani/Pana praw może
Pani/Pan  kontaktować  się  z  Inspektorem  Ochrony  Danych  Osobowych  mailowo:
iod@um.torun.pl,  telefonicznie:  56 611  88  02  lub  pisemnie  na  adres:  ul.  Wały  Generała
Sikorskiego 8, 87-100 Toruń. 
3.Administrator  danych  osobowych  przetwarza  Pani/Pana  dane  osobowe  na  podstawie
obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a)  wypełnienia  obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Miasta  Torunia – Wydziale
Gospodarki  Nieruchomościami,  wynikających  z  przepisów  powszechnie  obowiązującego
prawa;
b) realizacji umów zawartych z podmiotami działającymi na rzecz Urzędu Miasta Torunia –
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami;
c)  w  pozostałych  przypadkach  Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  są  wyłącznie  na
podstawie wcześniej udzielonej zgodyw zakresie i celu określonym w treści zgody.
5.W związku  z  przetwarzaniem danych  w celach,  o  których  mowa w pkt  4,  odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na
zlecenie  organów  władzy  publicznej,w  zakresie  i  w  celach,  które  wynikają  z  przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
b)  inne  podmioty,  które  na  podstawie  stosownych  umów  podpisanych  z  Gminą  Miasta
Torunia  przetwarzają  dane  osobowe,  dla  których  Administratorem  jest  Prezydent  Miasta
Torunia.
6.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
powszechnie obowiązującego prawa.
7.W  związku  z  przetwarzaniem  Pani/Pana  danych  osobowych  przysługują  Pani/Panu
następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) prawo do przenoszenia i aktualizacji danych;
f)     prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
8.    W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody
osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu
prawo  do  cofnięcia  tej  zgody  w  dowolnym  momencie.  Cofnięcie  to  nie  ma  wpływu  na
zgodność  przetwarzania,  którego  dokonano  na  podstawie  zgody  przed  jej  cofnięciem,  z
obowiązującym prawem.



9.W przypadku powzięcia  informacji  o  niezgodnym z  prawem przetwarzaniu  w Urzędzie
Miasta Torunia Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
10.W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której  dane  dotyczą,  podanie  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  Administratorowi  ma
charakter dobrowolny.
11.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę
przetwarzania  danych  osobowych  stanowi  przepis  prawa  lub  zawarta  między  stronami
umowa.
12.  Szczegółowych  informacji  dotyczących  złożenia  żądania  udziela  Inspektor  Ochrony
Danych  oraz  znajdują  się  one  na  stronie  internetowej  tutejszego  Urzędu  pod  adresem
ww.bip.torun.pl.
W celu złożenia żądania związanego z wykonaniem praw należy skierować wniosek na adres
mailowy:  iod@um.torun.pl  lub  udać  się  do  naszej  siedziby  w  Toruniu,  ul.  Wały  Gen.
Sikorskiego 8.
Przed  realizacją  Pani/Pana  uprawnień  będziemy musieli  potwierdzić  Pani/Pana tożsamość
(dokonać Pani/Pana identyfikacji)


