Oświadczenie
Ja niżej podpisany(a):
...........................................................................................................................................................,
zamieszkały(a) w ......................................, ulica ...............................................................................
..................................., legitymujący się dowodem osobistym serii ...................................................
nr................................, wydanym przez ............................................................................................
jako właściciel - współwłaściciel * / użytkownik wieczysty * / następca prawny tj. spadkobierca *
działki nr ................................ o łącznej powierzchni ....................................., położonej przy ulicy
w ..................................., zapisanej w Księdze Wieczystej nr ………………............., oświadczam,
że pod budowę ulicy ..........................................................................................................................
1. wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie na Gminę Miasta Radomia, jako mój udział
w budowie ulicy ………………………………….…………, według wartości określonej przez
rzeczoznawcę majątkowego, gruntu wydzielonego prawomocną decyzją na podział działki.
Uwaga! W przypadku niewyrażenia zgody, treść punktu 1 należy wykreślić.
2. wyrażam zgodę na odpłatne przeniesienie następujących składników, według wartości
określonej przez rzeczoznawcę majątkowego:
a) grunt wydzielony prawomocną decyzją na podział działki pod budowę ulicy, za
odszkodowaniem ustalonym według zasad obowiązujących przy wywłaszczaniu
nieruchomości,
b) nasadzenia znajdujące się na wydzielonej części nieruchomości pod omawiane
zadanie,
c) część ogrodzenia kolidującego z realizowaną inwestycją.
Uwaga! W przypadku niewyrażenia zgody, treść punktu 2 należy wykreślić.
1. ...................................................................
.....................................................
podpis właściciela działki

2 . ……………………………………….……..
podpis(y) przedstawicieli Komitetu Budowy

* niepotrzebne skreślić

Klauzula informacyjna
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.), dalej jako „ustawa”, informuję, iż:
1) Administratorem Danych Osobowych Pana / Pani jest Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu,
ul. Traugutta 30/30A, 26-600 Radom, dalej jako „MZDiK”;
2) dane osobowe Pana / Pani, o których mowa w pkt. 1 będą przetwarzane w celu należytego wykonywania zadań
statutowych przez MZDiK / procedury budowy lub przebudowy dróg gminnych i wewnętrznych;
3) przysługuje Panu / Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania;
4) dane osobowe Pana / Pani są przetwarzane obligatoryjnie (obowiązkowo) na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 2-3, 5
ustawy w zakresie danych osobowych zwykłych.

