
   

Sandomierz,  dnia ............................................ 

...................................................................... 
         (wnioskujący) 

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

...................................................................... 
             (adres) 

...................................................................... 
                (telefon kontaktowy) 

Burmistrz Miasta Sandomierza 

Pl. Poniatowskiego 3  

27-600 Sandomierz 

W N I O S E K  

O wyrażenie zgody na umieszczenie nowego/modernizacja istniejącego urządzenia infrastruktury technicznej 
na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Sandomierz poza pasem drogowym. 

WNIOSKODAWCA/INWESTOR: ................................................................................................................... 

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

wnioskuję o wyrażenie zgody na wejście w teren z wykonaniem ..................................................................... 

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

na działce/ch oznaczonej/ych w ewidencji gruntów nr ......................................................................................   

obręb ......................................, przy ulicy/ach ………………………………………………………………... 

    Należy podać następujące dane: 

1. Planowany termin wykonania prac……................................................................................................ 

2. Powierzchnia zajętego terenu w metrach bieżących …………………….. .......................................... 

3. Umowę proszę sporządzić dla (należy podać pełną nazwę inwestora)  

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

    Do wniosku dołączam: 
1. Mapę sytuacyjno – wysokościową z naniesionym zakresem inwestycji. 
2. Decyzję o warunkach zabudowy (kserokopia). 

 
Zgadzam się na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski w Sandomierzu,, 
Otrzymane informacje nie zostaną przekazane innym firmom bądź osobom trzecim 
Jednocześnie ma Pan/Pani prawo wglądu i poprawienia swoich danych osobowych 

UWAGA: WNIOSEK NALEŻY WYPEŁNIĆ  
DRUKOWANYMI LITERAMI     

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

Podpis  Wnioskodawcy 
Pouczenie na drugiej stronie 
 



   

Pouczenie : 
- w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ 
administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania w/w obowiązku, doręczenie 
pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41 Kpa); 
- pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych (art. 33 § 
1 Kpa);  
- jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi. Jeżeli ustanowiono kilku 
pełnomocników, doręcza się pisma tylko jednemu pełnomocnikowi. Strona może wskazać takiego 
pełnomocnika (art. 40 § 2 Kpa); 
- strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli do prowadzenia sprawy                 
nie ustanowiła pełnomocnika zamieszkałego w kraju, jest obowiązana wskazać w kraju  pełnomocnika       
do doręczeń. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma 
pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia (art. 40 § 4-5 Kpa). 

 


