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Gniezno, (data)…………………………… 

Dane adresowe Wnioskodawcy: 

Nazwisko i imię…………………………………….. 

Adres ……………………………………………. 

Tel. ……………………………………………… 

 

       URZĄD MIEJSKI W GNIEŹNIE 

       WYDZIAŁ ZASÓB MIESZKANIOWYCH  

       I UŻYTKOWYCH 

         

       Za pośrednictwem Zarządcy 

       URBIS Sp. z o.o. 

       ul. Bolesława Chrobrego 24/25 

       62-200 Gniezno 

 

 

Wniosek 

o wyrażenie zgody na montaż instalacji c.o. w lokalu mieszkalnym , 

usytuowanym w zasobie komunalnym 

 

Zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na wykonanie na własny koszt instalacji 

centralnego ogrzewania w najmowanym lokalu: 

 

1. rodzaj paliwa*:  

*należy wskazać rodzaj paliwa, np. stałe, gazowe 

2. moc kotła:  

3. ilość grzejników:  

4. usytuowanie kotła**:  

**należy wskazać pomieszczenie, w którym posadowiony ma być kocioł 

5. termin wykonania***:  

***należy określić datę, do której zostanie wykonane centralne ogrzewanie  

UWAGA! – maksymalny termin 24 miesiące od uzyskania zgody 

 

UWAGA!  

Kotła gazowego, jak również innych urządzeń gazowych, nie wolno montować  

i eksploatować w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi.  Zabrania się 

również montowania kotłów na korytarzach i klatkach schodowych 

 

Do wniosku należy załączyć pozytywną opinię kominiarską, ważną na dzień składania 

wniosku, określającą warunki spalinowe i wentylacyjne. 

 

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 2020, poz. 1333 ze zm.), na własny koszt i ryzyko, oraz że nie zgłaszam  
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i nie będę zgłaszać w przyszłości żadnych roszczeń z tytułu zwrotu nakładów poniesionych  

na remont.  

Ponadto zobowiązuję się do: 

1) wykonania prac zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Zarządcę, 

2) uzyskania we własnym zakresie wszelkich niezbędnych uzgodnień (np. opinia 

kominiarska przedwykonawcza, warunki przyłączenia do instalacji gazowej, 

pozwolenie na budowę itp.) oraz niezbędnej dokumentacji projektowej, 

3) pozostawienia wprowadzonych ulepszeń w lokalu, także w przypadku ustaniu 

stosunku najmu przedmiotowego lokalu,  

4) po zakończeniu wyszczególnionych  prac remontowych - do uzyskania wszelkich 

niezbędnych dokumentów (np. opinia kominiarska powykonawcza, przegląd gazowy 

itp.), potwierdzających prawidłowe wykonanie prac, 

5) zgłoszenia Zarządcy faktu ukończenia wykonanych robót celem ich odbioru- zgodnie 

ze wzorem. 

 

   

  ………………………………………… 
  Podpis najemcy/najemców  

 

Art. 233 § 1 Kodeksu karnego stanowi:" Kto składając zeznania mające służyć za dowód  

w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, 

zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech." 

Uprzedzony(a) o  odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego 

potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zawartych w niniejszym 

wniosku. 

 

 

Gniezno, dnia ………………….........                    ….............................................. 
          Podpis najemcy/najemców 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 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 w celu wnioskowania o wyrażenie zgody 

na montaż instalacji c.o. w lokalu mieszkalnym, usytuowanym w zasobie komunalnym. 

 

 

 

Gniezno, dnia ………………….........                    ….............................................. 
                                                                        Podpis najemcy/najemców  

 

 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych ww. celu 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; 
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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 najemcy/najemców  

 

Opinia techniczna Zarządcy: 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

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

data sporządzenia opinii                        podpis osoby uprawnionej  

do sporządzenia opinii 


