
               Załącznik Nr 1 

                                                                                                                  do Zarządzenia  Nr 88/2016                                                              

                                                                                                      Starosty Gryfińskiego 

                                                                                                                 z dnia 17października 2016 r. 

 

                            Gryfino, dnia: …………... 

 

…………………………………… 

                (wnioskodawca, adres) 

……………………………………                                  Starosta Gryfiński 

                (telefon kontaktowy) 

…………………………………… 

                          (e-mail) 

 

      W N I O S E K 

    o udostępnienie nieruchomości Skarbu Państwa 

 

oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki …………………………… 

położonej  w obrębie ewidencyjnym…………………………………………………... 

INWESTOR  ................................................................................................................... 

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

(imię i nazwisko/nazwa, adres zamieszkania/adres siedziby) 

 

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

PESEL/REGON: ................................................... 

 

Osoba  upoważniona do składania oświadczeń woli w imieniu Inwestora 

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

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

Opis inwestycji na ww. nieruchomości……………………………………………... 

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

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

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

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

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

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



Rodzaj robót budowlanych i innych czynności wykonywanych na udostępnionej 

działce (m.in. czy będą składowane materiały, czy przez działkę będzie poruszał się 

ciężki sprzęt budowlany): 

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

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

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

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

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

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

W tym dane: 

cel udostępnienia nieruchomości ……………………………………………………… 

rodzaj sieci ………………………………………………………………………..…… 

długość przewodu (mb) ……………………………………………………………….. 

parametry projektowanej infrastruktury technicznej…………………………………... 

szerokość pasa technologicznego ……………………………………………………... 

długość pasa technologicznego ……………………………………………………….. 

rodzaj, nazwa i ilość urządzeń towarzyszących   ……………………………………... 

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

czas   zajęcia   nieruchomości   (w dniach) ………......., w  tym  termin  rozpoczęcia   i 

zakończenia prac……………………………………………………………….......... 

powierzchnia terenu niezbędną do realizacji inwestycji 

(m²)  ……………………………………….. długość (m²)  …………… ; szerokość 

(m²)  ……………………… 

 

Do wniosku dołącza się: 

1.Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Zarządzenia Nr................ Starosty 

Gryfińskiego z dnia ........... w sprawie ustalenia zasad udostępniania nieruchomości 
Skarbu Państwa na potrzeby infrastruktury technicznej. 

2.Egzemplarz mapy sytuacyjno – wysokościowej w skali 1:500 (dopuszcza się też inne 

skale: 1:250 lub 1:1000 jak również mapy ewidencyjne dla budowli napowietrznych 

linii elektroenergetycznych) z zaznaczonymi: 

a/  granicami wnioskowanych działek wraz z czytelnym projektem zagospodarowania 

terenu, 

b/ pasem technologicznym wzdłuż trasy przebiegu linii kablowej. 

3.Dokument planistyczny wskazujący możliwość lokalizacji przedmiotowej inwestycji 

na wnioskowanych działkach (warunki zabudowy, decyzja o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego, plan zagospodarowania przestrzennego). 



4.Aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej 

Inwestora, 

5.Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Inwestora – w przypadku składania 

wniosku przez osobę trzecią. 

6. Dodatkowo w przypadku infrastruktury: 

-elektroenergetycznej: informacja o rodzaju kabla elektroenergetycznego oraz 

wymiary 

 w rzucie poziomym naziemnych urządzeń elektroenergetycznych, 

-teletechnicznej: schemat przekroju poprzecznego kanalizacji teletechnicznej, 

-wodociągowej, sanitarnej, kanalizacyjnej: potwierdzona za zgodność z oryginałem 

kopia wydanego dokumentu, z którego wynikałoby, iż przedmiotową inwestycję 

realizuje na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci; 

uzgodnienie przedmiotowej inwestycji przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

warunki przyłączeniowe, 

-wodociągowej, sanitarnej, kanalizacyjnej (realizowanej przez stowarzyszenia zwykłe): 

wpis do rejestru stowarzyszeń, lista członków stowarzyszenia, oświadczenie o 

realizacji inwestycji z programu inicjatyw lokalnych. 

7. Inne opinie pomocnicze w zależności od charakteru inwestycji. 

 

 

 

 


