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Kutno, dnia ……………………… 
 

Dane wnioskodawcy  

………………………………………………..  

……………………………………………….. 
Imię i nazwisko (nazwa podmiotu)  
 
……………………………………………….. 
 ulica, numer  
 
………………………………………………..  
kod pocztowy, miejscowość  

PREZYDENT MIASTA KUTNO 

PLAC MARSZAŁKA J. PIŁSUDSKIEGO 18 

99-300 KUTNO 

 
 

WNIOSEK  
O WYDZIERŻAWIENIE MIEJSCA  

NA PLACU MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO/WYRAŻENIE ZGODY NA ZAJĘCIE PASA 
DROGOWEGO x)  

NA ZORGANIZOWANIE SEZONOWEGO OGRÓDKA GASTRONOMICZNEGO 
 
 
A. DANE KONTAKTOWE WNIOSKODAWCY,  

    

1. …………………………………………………………………………………………………..............………….    
 Nazwa podmiotu 

2. …............................................................................................................................................. 
 Nazwa handlowa lokalu 1) 

3. ……………………………………………………………………………………………….................…………. 
  
 Adres do korespondencji (ulica, kod pocztowy, miejscowość)  

4. ……………………………………………………………………………………………………...............………. 
  Kontakt  (telefon, adres e-mail) 
 
5.  …………………………………………………………………………………………..............……………….  
 Daty funkcjonowania ogródka / Godziny otwarcia lokalu 

wnosi o: 

1. wydzierżawienie miejsca nr ……....… na placu marszałka Józefa Piłsudskiego.x) 

2. wyrażenie zgody na zajęcie pasa drogowego ulicy ….................................................. x) 

zajęcie pasa drogowego w terminie od dnia .………..……………. do dnia ……………….………….. . 

 

B. POWIERZCHNIA I OKRES FUNKCJONOWANIA OGRÓDKA GASTRONOMICZNEGO  

6. Wymiary: ………………………………                     łączna powierzchnia: ……….………… m² 
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C. OPIS WYPOSAŻENIA OGRÓDKA GASTRONOMICZNEGO  

7. Meble  

a. Krzesła (ilość, kolor, materiał, typ, ew. producent/dostawca)  

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

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

b. Stoliki (ilość, kolor, materiał, typ, ew. producent/dostawca)  

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

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

8. Parasole  

Ilość: ……………………………………………………………………………………………………….................  

Kolor: …………………………………..……………………………………………...………………….................. 

Parametry, sposób montażu:     ………………………….........…..…………………………………………… 

9. Ogrodzenie  

(donice, typu browarnego, projekt indywidualny, kolor, materiał) 

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

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

 

10. Zieleń 

(rodzaj) …..…………………………………………………………………..............……………………………… 

 

11. Nośniki reklamy  

(pulpit menu, potykacz, kolor, materiał, ilość, wymiary) 

……………………………………………………………………………………………………………………………

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

12. Przesłony przed wiatrem, deszczem 

(materiał, wysokość) ………………………………………………………………………………..................... 

13. Podest/Wyrównanie  

a. □ Nie □ Tak (opis) …………………………............………………………………………………………. 

 

14. Oświetlenie  

a. □ Nie □ Tak (rodzaj, miejsce, barwa światła) ………………......…………………………………… 

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

15. Elementy dekoracyjne  

a. □ Nie □ Tak (wymienić) …………..…………………………………...........……………………………. 

16. Inne urządzenia/Urządzenia gastronomiczne  

a. □ Nie □ Tak (wymienić) ………………………………………..……..........……………………….…… 
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17. Opinia Wydziału Gospodarki Przestrzennej 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………                                              …………………………………… 
      data wystawienia opinii                                                                                 podpis 
 

 

18. Opinia Zespołu ds. opiniowania lokalizacji oraz oceny ofert Sezonowych 

Ogródków  Gastronomicznych 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

     data wystawienia opinii                                                                               podpisy 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 ................................................... 
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D. Oświadczam, że:  

 wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Miasta Kutno, 99-300 Kutno 

Plac Marsz. J. Piłsudskiego 18, moich danych osobowych zawartych we wniosku, 

w zakresie niezbędnym do jego rozpatrzenia; 

 posiadam tytuł prawny do lokalu, przed którym wnioskuję o zgodę na zajęcia pasa 

drogowego; 

 zwrócę teren w stanie nie pogorszonym lub pokryję koszty doprowadzenia terenu do 

stanu pierwotnego; 

 przyjmuję na siebie odpowiedzialność z tytułu ewentualnych szkód wyrządzonych 

osobom trzecim w wyniku bezpośredniego funkcjonowania ogródka gastronomicznego; 

 przyjąłem/przyjęłam do stosowania Zasady kształtowania Sezonowych Ogródków 

Gastronomicznych w obszarze historycznego centrum miasta Kutno;  

 jestem świadomy obowiązku funkcjonowania ogródka gastronomicznego zgodnie 

z uzyskanym uzgodnieniem i nie będę umieszczał elementów nie będących 

przedmiotem uzgodnienia;  

 jestem świadomy możliwości wyłączenia z dzierżawy dni na czas trwania wydarzeń 

organizowanych przez Miasto Kutno, bez możliwości dochodzenia rekompensaty z tego 

tytułu;  

 jestem świadomy możliwości rozwiązania umowy dzierżawy/cofnięcia zgody na zajęcie 

pasa drogowego w przypadku:  

a)  niespełniania warunków Uzgodnienia,  

b)  rażącego naruszania Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067), ze szczególnym uwzględnieniem 

obiektów wpisanych do rejestru zabytków;  

c)  samowolnego naruszania posiadania nieruchomości stanowiących własność Miasta 

Kutno,  

d)  utraty tytułu prawnego do lokalu1). 

 

……………………………………… 
data i podpis Wnioskodawcy 
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E. Załączniki do wniosku: 
 
1. mapa do celów informacyjnych w skali 1:500 (aktualny podkład geodezyjny)  

z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia placu lub 

pasa drogowego (mapy do nabycia w Wydziale Geodezji I Katastru Urzędu Miasta Kutno); 

2. projekt ogródka gastronomicznego zawierający:  

 rzut poziomy w technologii komputerowej z zaznaczonymi wymiarami oraz wskazanymi 

elementami wyposażenia w skali co najmniej 1:100,  

 1 zestaw w kolorze: zdjęcia lub wydruki lub strony katalogowe elementów wyposażenia 

ogródka wskazanych w rozdziale C,  

 opis techniczny ogródka gastronomicznego; 

3. oświadczenie właściciela lokalu o sposobie rozdysponowania miejsca przed lokalem, 

w przypadku funkcjonowania w lokalu więcej niż jednej działalności gospodarczej  

4. oświadczenie wnioskodawcy, że uruchomienie ogródka nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu 

pozytywnej decyzji Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi; 

 

 

INFORMACJE DLA WNIOSKODAWCY: 

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZY POBIERANIU DANYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ 
 

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO), informuję, że: 
 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Kutno z siedzibą w Kutnie, Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 18; 

2) inspektorem ochrony danych u administratora jest Pan Piotr Ryś, e-mail p.rys@um.kutno.pl; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania uzgodnienia ogródka gastronomicznego na podstawie  
art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku; 

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą strony postępowania; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia okresu archiwizacji; 

6) posiada Pan/Pani prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich  
 sprostowania i ograniczenia przetwarzania; 

7) nie posiada Pan/Pani prawa do: 

a) usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b i d RODO, 

b) przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO, 

c) prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną do przetwarzania  
danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;  

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani  
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. i inne przepisy 
dotyczące ochrony danych osobowych; 

9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich  
 podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpatrzenie sprawy. 
 
 
 

………………...………………………...………………  
Czytelny podpis wnioskodawcy (imię i nazwisko) 
lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania 

mailto:p.rys@um.kutno.pl

