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Załącznik Nr 6  

do Zarządzenia zmieniający Załącznik nr 10 do Zarządzenia Nr OR.0050.447.2017 Prezydenta Miasta Gniezna  

z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali użytkowych i powierzchni reklamowych wchodzących 

w skład komunalnego zasobu Miasta Gniezna.  
 

 
 

 

Urząd Miejski w Gnieźnie 

Wydział Rozwoju Miasta,  

Gospodarki i Obsługi Inwestora  

ul. Lecha 6 

62-200 Gniezno 

 

 
WNIOSEK O WYRAŻENIE ZGODY NA WYKONANIE REMONTU  

W KOMUNALNYM LOKALU UŻYTKOWYM  
 

Uwaga: 

 W przypadku remontów modernizacyjnych Wynajmujący może zwrócić w czynszu maksymalnie do 50 % 

zweryfikowanych nakładów. 

 W przypadku remontów koniecznych Wynajmujący zwraca w czynszu 100 % zweryfikowanych nakładów. 

 

Dane Najemcy 

Nazwisko: ……………………………………………………………..………… 

Imię lub imiona: ……………………………………………………...………… 

Nazwa firmy:..………………………………………………………...……….… 

PESEL:…………………………………………………………………..…………. 

NIP firmy:……………………………………………………………...………….. 

REGON firmy:…………………………………………………………...……….. 

KRS firmy: …………………………………………………………..………… 

Adres Najemcy 

(siedziba firmy, adres 

zamieszkania) 

 

ulica:……………………………………………………………………….……… 

miejscowość: ……………………………kod pocztowy …..-……...……… 

Telefon kontaktowy  

 

…………………………………………………………………………...……….. 
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Adres e-mail  

 

……………………………………….…@………………………………………. 

Adres lokalu użytkowego 
 

ul. ……………………………………………………………….………………… 

Powierzchnia lokalu użytkowego  

powierzchnia łączna                   ………………………… m2. 

powierzchnia podstawowa        ………………………… m2. 

powierzchnia pomocnicza         ………………………… m2. 

 

 

 

 

Wykonanie remontu na własny 

koszt 

 

 

 BEZ ROZLICZENIA NAKŁADÓW W CZYNSZU  

Oświadczam, że nie zgłaszam i nie będę zgłaszać w przyszłości 

żadnych roszczeń z tytułu zwrotu nakładów poniesionych  

na remont. 

 

 Z ROZLICZENIEM NAKŁADÓW W CZYNSZU 

(zaznaczyć właściwe) 

 

Oświadczam, że podatek VAT  

z faktury za remont lokalu zostanie 

zakwalifikowany w koszty 

prowadzonej działalności 

gospodarczej 

 

 

 TAK 

 NIE  

 NIE DOTYCZY (osoba fizyczna nieprowadząca działalności  

     gospodarczej) 

 
 

(zaznaczyć właściwe) 

Zakres prac remontowych: 

 

………………………………………………………………...…………………… 

 

………………………………………………………………...…………………… 

 

………………………………………………………...…………………………… 

 

…………………………………………………………………...………………… 

 

……………………………………………………………………...……………… 

 

……………………………………………………………………...……………… 

 

………………………………………………………………………...…………… 

 

………………………………………………………………………...…………… 

 

…………………………………………………………………...………………… 

 

……………………………………………………………...……………………… 

 

…………………………………………………………...………………………… 

 

………………………………………………………………...…………………… 

 

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

 

………………………………………………...…………………………………… 

 

………………………………………………...…………………………………… 

 

………………………………………………...…………………………………… 

 

…………………………………………………...………………………………… 

 

………………………………………………...…………………………………… 

 

…………………………………………………...………………………………… 

 

…………………………………………………...………………………………… 

 

……………………………………………………...……………………………… 

 

……………………………………………………...……………………………… 

 

……………………………………………………...……………………………… 

 

…………………………………………………...………………………………… 

 

……………………………………………………...……………………………… 

 

……………………………………………………...……………………………… 

 

……………………………………………………...……………………………… 

 

……………………………………………………...……………………………… 

 

Planowany termin wykonania prac 

remontowych 
……………………………………………………..………………………………. 

  
Oświadczam, że przystąpię do prac po uzyskaniu pisemnej zgody Wynajmującego, a wszelkie prace 

remontowe wykonam zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U.  z  2018  r.  poz. 

1202 ze zm.), na własny koszt i ryzyko oraz warunkami technicznymi wydanymi przez Wynajmującego.  

Zobowiązuję się do: 

 uzyskania we własnym zakresie wszelkich niezbędnych uzgodnień, o ile będą one wymagane 

(np. pozwolenie na budowę itp.) oraz niezbędnej dokumentacji projektowej,  

 pozostawienia wprowadzonych ulepszeń w lokalu, także w przypadku ustaniu stosunku najmu 

przedmiotowego lokalu,  

 zgłoszenia Wynajmującemu faktu ukończenia wykonanych robót celem ich odbioru, 

 przedłożenia kserokopii faktur wystawionych z tytułu realizacji prac remontowych w przypadku 

zwrotu nakładów w czynszu.  
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Załączniki: 

 

W przypadku rozliczenia części lub całości nakładów w czynszu – kosztorys wstępny, oferty 

wykonawców. 

Zgodnie z Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 

publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. 

poz. 1000 z p. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu złożenia  

i przeprowadzenia wszelkich czynności związanych z rozpoznaniem niniejszego wniosku przez adresata wniosku. 

 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych ww. celach jest Gmina Miasto Gniezno. 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz.  

UE L Nr 119, s. 1 osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo: 

1) żądania dostępu do danych osobowych; 

2) sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych: 

3) wniesienia sprzeciwu; 

4) cofnięcia zgody w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych 

osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

5) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa. 

 

Potwierdzam, że zapoznałam/-em się z treścią powyższego. 
 

 

 

 

 

 

 

Gniezno, dnia   ............................                           …………………………….…….. 

                                  Podpis  składającego ofertę 

 

 


