
 

 

Załącznik nr 1 

do uchwały RN nr …......../2010 

dnia  ….............. 2010r. 

 
Miejscowość, data............................................... 

 

Wniosek  
o wyrażenie zgody na udostępnienie nieruchomości  

dla celów realizacji inwestycji liniowej 

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

...............................................(nazwa podmiotu) z siedzibą w ................................... przy ul. 

....................................... – 
(*) 

działając w imieniu ….............................................................. 

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

  (nazwa inwestora, adres siedziby z podaniem kodu pocztowego oraz numeru NIP) –  

wnosi o wyrażenie zgody na udostępnienie nieruchomości (*)będącej we władaniu / 

współużytkowaniu wieczystym przez Spółdzielnię Budowlano-Mieszkaniową „Wolska 

Żelazna Brama”, położonej przy w Warszawie przy ul........................................., oznaczonej 

w ewidencji gruntów jako dz. ew. .......... z obrębu .................... o powierzchni .......................  

uregulowanej w KW Nr ....................  

 

Na ww. nieruchomości planowana jest realizacja …....................................................... 

….................................................................................................................................................. 
     (rodzaj inwestycji liniowej)  
wraz z urządzeniami towarzyszącymi …..................................................................................... 
         (nazwa urządzeń) 

zgodnie z (*) decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (wzzt); 

  decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (ulicp); 

        

  Nr ................... znak .......................... z dnia ...............................  

Dla celów realizacji, prawidłowego funkcjonowania oraz eksploatacji - uwzględniając 

ewentualną strefę ochronną oddziaływania planowanej inwestycji - niezbędny jest grunt o 

długości ...................,  szerokości ....................., co stanowi powierzchnię ...................m
2
. 

Granice nieruchomości niezbędnej do realizacji ww. inwestycji, zgodnie z projektem 

uwzględniającym zalecenia Zespołu Uzgodnienia Dokumentacji, zostały oznaczone przez 

projektanta urządzeń na załączonym szkicu literami ............................. (techniczne urządzenia 

towarzyszące literami ....................). 

 

          podpis i pieczątka 

(*) 
Do wniosku załączam następujące dokumenty: 

1. Decyzja o wzzt; o ulicp;   

2. Pełnomocnictwo do złożenia wniosku oraz reprezentowania inwestora, jeżeli podmiot składający wniosek 

działa w cudzym imieniu; 

3. Dokumenty rejestrowe inwestora i ew. jego pełnomocnika (KRS, wpis do ewidencji), z których wynika 

reprezentacja Firmy. 

4. Opinię Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej z mapą stanowiąca załącznik do opinii (dopuszcza 

się ksero kolorowe); 

5. Szkic projektu przebiegu planowanej inwestycji liniowej z podanymi granicami działek oznaczonych 

numerem ewidencyjnym i numerem obrębu – granice gruntu niezbędnego do realizacji, prawidłowego 

funkcjonowania oraz eksploatacji - uwzględniając ewentualną strefę ochronną oddziaływania planowanej 

inwestycji, tj. urządzeń liniowych oraz naziemnych urządzeń towarzyszących, oznaczone winny być 

literami oraz zatwierdzone przez projektanta inwestycji. 

 

 

(*) niepotrzebne skreślić 


