
 
                                                       Skoroszyce, dnia....................................... 

……………………………………………………. 
Imię i nazwisko (nazwa podmiotu)  
 
.......................................................................  
ulica  
 
......................................................................  
miejscowość  
 
...................................................................... 
numer telefonu  
 

                                                                            Wójt Gminy Skoroszyce 
                                                                                                   ul. Powstańców Śl. 17 
                                                                                                           48-320 Skoroszyce  

 
 

WNIOSEK 
 
o zajęcie nieruchomości gminnej pod budowę i trwałe umieszczenie infrastruktury technicznej 
w gruncie  
 
Zwracam się z wnioskiem o pozwolenie na zajęcie gruntów stanowiących własność Gminy  
Skoroszyce pod budowę i trwałe umieszczenie w gruncie infrastruktury technicznej.  
 
1. Lokalizacja robót (nr działki, adres)................................................................................................................... 
  
2. Charakterystyka inwestycji.....................................................................................................................................  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. Powierzchnia terenu gminnego,  zajęta w celu wykonania w/w robót (rzeczywista 
powierzchnia zajętego terenu, w tym wykonanie robót, manewrowanie sprzętem, postój  
sprzętu, składowanie sprzętu i materiałów):  
- chodnik, plac, ścieżka rowerowa, zatoka postojowa - ......................m2  
- trawniki - ......................m2  
-drogi wewnętrzne - ......................m2 
- inna ……………………………..m2 
 
4. Planowany termin zajęcia terenu komunalnego na czas budowy: od dnia .......................... do dnia 
....................tj. dni......................… wg harmonogramu.  
 
5. Rzut poziomy wbudowanego urządzenia.......................................................................m2 
 
6. Parametry urządzeń/obiektów/krótki opis 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

7. Planowany okres trwałego umieszczenia urządzenia w gruncie od dnia ……………………………....  
 



8. Głównym Wykonawcą prac będzie (nazwa wykonawcy, adres, osoba wyznaczona do 

kontaktu):.................................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................................................... 
 
9. Kierownikiem budowy (robót) – odpowiedzialnym za wykonanie robót zgodnie z projektem 
oraz utrzymanie porządku i bezpieczeństwa będzie Pan/i ..............................zam. w.............................. 
……………..kod pocztowy........................................na ulicy.....................................nr........................., numer 
uprawnień.............................................................tel. kontaktowy................................................. 
 
 
10. Właścicielem urządzenia /Inwestorem będzie:............................................................................................  

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

ul........................................nr....................., miejscowość..................... , kod pocztowy............................................  

.........................., NIP.................................  

 
11. Dotychczas w/w urządzenie było umieszczone na terenie komunalnym na podstawie  

uzgodnienia numer..............................................................z dnia .....................................................wydanego  

przez.....................................................................................  

 
 
PRAWIDŁOWOŚĆ DANYCH NA WNIOSKU POTWIERDZAM WŁASNORĘCZNIE 
 
 
                                                                                            ...................................................  
                                                                                    Podpis Wnioskodawcy /Pełnomocnika  
 
W załączeniu:  
 
1. szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1 : 1000 lub 1 : 500, z zaznaczeniem granic i podaniem 
wymiarów planowanej powierzchni zajęcia terenu komunalnego,  
2. kopia zgody lokalizacyjnej wydanej przez właściciela gruntu,  
3. pełnomocnictwo płatne 17 zł, jeżeli wniosku nie składa inwestor, a osoba przez niego 
upoważniona**,  
4. prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie (na podstawie art. 29 Prawa 
budowlanego) zamiaru wykonania robót budowlanych z potwierdzeniem przyjęcia go przez 
właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej,*  
5.oświadczenie kierownika budowy o podjęciu się pełnienia obowiązków kierownika budowy i 
sporządzeniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,*  
* dopuszcza się złożenie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem,  
** ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000, 1495, 
1556, 1751, 2294, z 2020 r. poz. 424, 471)  
Za zajęcie gruntu komunalnego -umieszczenie w gruncie urządzenia infrastruktury technicznej 
pobiera się opłaty, określone w Zarządzeniu Nr 127/2020 Wójta Gminy Skoroszyce z dnia 3 
maraca2020 r. w sprawie zasad i trybu udostępniania nieruchomości stanowiących własność 
Gminy Skoroszyce na potrzeby infrastruktury technicznej.  
 
Wniosek należy złożyć, z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem przed planowanym 
terminem jego zajęcia.  
 


