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Data złożenia: 
 

DANE KONTAKTOWE 

Imię i nazwisko 
wnioskodawcy 
(Wpisać nazwę firmy) 

Adres 
(Wpisać adres firmy) 

 
 
Nr EIN: 

 
 
 
 
 
Osoba do kontaktu 
np. adwokat, inżynier, architekt 

 
Adres 

Telefon: 

E-mail: 

Faks: 
 
 
 
Kierownik kontraktu 
osoba, które będzie zajmowała się płatnościami na rzecz miasta, 
ubezpieczeniem i depozytem po udzieleniu zgody 

 
Adres 
 
 

Telefon: 

E-mail: 

Faks: 

DANE WNIOSKU 
Wnioskodawca wnosi o przyznanie odwołalnej zgody na budowę, utrzymanie i użytkowanie 

opisać obiekty i ich lokalizację. Dodać załączniki, jeżeli brakuje miejsca. 

Wnioskodawca ma obowiązek załączyć zdjęcia aktualnego stanu obiektów nadziemnych, niezależnie od tego, 
czy dane obiekty istnieją obecnie. 

Wnioskodawca będzie użytkować dany obiekt w celu opisanym poniżej 

Ewentualne dodatkowe informacje
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DANE WNIOSKODAWCY 
 
Wnioskodawca jest 
Zaznaczyć jedną pozycję. Jeżeli Wnioskodawca jest spółką cywilną lub spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, należy załączyć 
kopię aktu ustanowienia spółki z odpowiednią pieczęcią. 

 
korporacją krajową zarejestrowaną w stanie Nowy Jork 

 
korporacją krajową założoną na mocy prawa stanu ,  
posiadającą odpowiednie uprawnienia do prowadzenia działalności w stanie Nowy Jork 

spółką cywilną – 

osobą fizyczną 

inne – opisać 
 
 

Rodzaj działalności 
wnioskodawcy 

 
 
DANE NIERUCHOMOŚCI 

 
Nieruchomości, których dotyczy proponowany obiekt, są 
Zaznaczyć jedną pozycję. 

 
Własnością wnioskodawcy 
przesłać kopię aktu własności 

 

Wynajmowane przez wnioskodawcę 
przesłać zgodę właściciela oraz kopię aktu własności i umowy najmu 

 
Główna nieruchomość władnąca Drugorzędna nieruchomość władnąca 

 
Adres Adres 

 
 
 
 
Właściciel bloku  

i działki 

 
Właściciel bloku  

i działki 

Jeżeli dotyczy jednej nieruchomości, przy drugiej wpisać „Nd.”. Jeżeli więcej niż dwóch, załączyć dodatkowe informacje. 
 

Zarząd Społeczności  

Członek Rady Miasta Nowy Jork 
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WNIOSKODAWCA AKCEPTUJE PONIŻSZE WARUNKI ZATWIERDZANIA WNIOSKÓW PRZEZ DOT 
 

1. Wnioskodawca akceptuje, że jeżeli odwołalna zgoda zostanie przyznana, będzie ona na wyłączny użytek 
Wnioskodawcy. 

2. Wnioskodawca gwarantuje, że wszystkie podatki, opłaty, należności, kary i inne kwoty należne miastu 
Nowy Jork zostały w całości opłacone. 

3. Wnioskodawca zobowiązuje się zapłacić fakturę za opłaty reklamowe za dwa ogłoszenia w dwóch 
gazetach obwieszczające posiedzenie dotyczące warunków umowy w terminie 30 dni od jej otrzymania. 
Posiedzenia odbywają się zgodnie z artykułem 371 Karty Praw Miejskich. 

4. Po otrzymaniu od Wydziału zawiadomienia o uzyskaniu pozwoleń od wszystkich właściwych organów, 
wnioskodawca prześle wszystkie niezbędne materiały i zaprezentuje je Komisji Projektowania Obiektów 
Publicznych. Wnioskodawca zobowiązuje się spełnić ten wymóg w terminie 45 dni od daty zawiadomienia 
z Wydziału. (Uwaga: wymóg ten dotyczy wyłącznie obiektów nadziemnych). 

5. Wnioskodawca zobowiązuje się zapłacić fakturę za opłaty reklamowe za dwa ogłoszenia w dwóch 
gazetach obwieszczające posiedzenie dotyczące warunków umowy w terminie 30 dni od jej otrzymania. 
Posiedzenia odbywają się zgodnie z artykułem 371 Karty Praw Miejskich. 

6. Wnioskodawca zobowiązuje się podpisać umowę o odwołalną zgodę oraz zwrócić ją do Wydziału w terminie 
15 dni od daty jej otrzymania. Niewywiązanie się z obowiązku może skutkować nieprzyznaniem zgody. 

7. Wnioskodawca przyjmuje do wiadomości, że ostateczna umowa będzie zawierać postanowienia dotyczące 
rocznej rekompensaty na rzecz miasta, zatrzymania depozytu oraz wypełnienia odpowiednich dokumentów 
ubezpieczeniowych. Wnioskodawca zobowiązuje się wpłacić depozyt oraz dostarczyć certyfikat 
ubezpieczenia w terminie 30 dni od otrzymania zawiadomienia z Wydziału o konieczności ich dostarczenia. 

WOBEC POWYŻSZEGO, 
wnioskodawca potwierdza, że będzie przestrzegać powyższych warunków zatwierdzania wniosków,  
a w przeciwnym wypadku złoży pisemny wniosek o przedłużenie terminu w Wydziale 10 dni przed upływem 
danego terminu. Należy opisać przyczyny przedłużenia. Wnioskodawca rozumie, że jeżeli nie zostaną spełnione 
niniejsze warunki, Wydział unieważni wniosek bez dalszego zawiadamiania. Jeżeli wniosek został unieważniony, 
należy złożyć nowy wniosek wraz z wymaganą opłatą. Wnioskodawca przyjmuje do wiadomości, że Wydział 
może we własnym zakresie zezwolić na wyjątki od wymogów zawartych w niniejszym ustępie. 

 

WOBEC POWYŻSZEGO, 
 
wnioskodawca wnioskuje o wydanie odwołalnej zgody, jak wspomniano powyżej. 

 

Przez 
Podpis 

 
Imię i nazwisko sygnatariusza 
(drukowanymi literami)  
Stanowisko sygnatariusza  
(drukowanymi literami) 

 

Oświadczenie pod przysięgą i podpis 
złożono w mojej obecności 

dnia 20  r. 

 
 
Notariusz 
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