
Wnioskodawca:      …………………………………… 

         miejscowość, data 

................................................     
(nazwisko i imię lub nazwa firmy) 

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

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

(adres) 

.................................................  WÓJT GMINY SUCHOŻEBRY 

(nr telefonu)     ul. A. Ogińskiej 11, 08-125 Suchożebry 

………………………………. 

PESEL/NIP 

 

WNIOSEK  

o ustanowienie służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu  

i przejazdu przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Suchożebry 
 

Zwracam się z prośbą o ustanowienie służebności przesyłu na potrzeby umieszczenia 

sieci/przyłącza/sieci z przyłączem/sieci z przyłączami…………………………………. 

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

do działki  nr ewid., nr księgi wieczystej .................................................................................... 

w pasie drogowym drogi wewnętrznej oznaczonej jako działki nr ewid. .................................. 

w miejscowości ……............................................................ , gmina Suchożebry. 

Powierzchnia rzutu poziomego urządzenia umieszczonego w pasie drogowym: 

.................................m x ......................................m = ...................................... m2 

Okres na jaki ma zostać ustanowiona służebność przesyłu  …………………lat 
 

Jednocześnie oświadczam, że: 

- pokryję koszt sporządzenia operatu szacunkowego na potrzeby określenia opłaty z tytułu ustanowienia 

służebności, 

- pokryję koszt sporządzenia aktu notarialnego w wysokości określonej przez kancelarie notarialną 

 

Uzasadnienie: 

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

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

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

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

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

 

………………………………………. 

                     podpis wnioskodawcy 



Do wniosku załącza się: 

1. Plan orientacyjny w skali 1:25 000 lub 1: 10 000 z zaznaczeniem terenu lokalizacji; 

2. Szczegółowy i aktualny plan sytuacyjny w skali 1: 1 000 lub 1: 500, z proponowaną 

lokalizacją urządzenia ze wskazaną propozycją granic ustanowionego prawa  

3 egzemplarze; 

3. Projekt techniczno budowlany, szczegóły przejścia urządzenia w pasie drogowym; 

4. Szczegółowy i aktualny plan sytuacyjny w skali 1: 1 000 lub 1: 500, z proponowaną 

lokalizacją urządzenia i wyznaczoną strefą kontrolowaną – w przypadku lokalizacji 

infrastruktury gazowej; 

5. Przedłożenie oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu zgody gestora sieci 

(podpisanej przez uprawnione do tego osoby) na nieograniczony dostęp przedstawicieli 

Urzędu Gminy w Suchożebrach do strefy kontrolowanej celem realizacji ustawowych 

zadań Urzędu Gminy w Suchożebrach – w przypadku lokalizacji infrastruktury 

gazowej; 

6. Pełnomocnictwo lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (w przypadku 

wystąpienia w imieniu wnioskodawcy pełnomocnika) oraz oryginał dowodu zapłaty 

opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.  

Powołaną opłatę skarbową należy uiścić na konto: 27 9221 0000 0130 0215 2000 0010 

Urzędu Gminy Suchożebry; 

7. Opis dotyczący określenia technologii prowadzenia robót budowlanych związanych  

z lokalizacją w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych  

z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego; 

8. Statut w przypadku osoby prawnej. 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 


