13. Zajęcie gruntów gminnych pod budowę infrastruktury technicznej.

Podstawa prawna: art. 47 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2000 r.,
Nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami), art. 140 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. "Wniosek o pozwolenie na zajęcie gruntów gminnych pod budowę infrastruktury
technicznej"
2. Załączniki:
• kopia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydaną przez
Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem
• dwa egzemplarze mapy sytuacyjno – wysokościowej z naniesioną proponowaną
trasą przebiegu urządzenia infrastrukturze technicznej

3. Do wglądu:
•

część opisowa dokumentacji projektowej

II. OPŁATY:
Opłata skarbowa:
•
•

za wniosek - 5,00 zł.
za każdy załącznik - 0,50 zł.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni. W sprawach skomplikowanych do 60 dni.
IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Gospodarka Nieruchomościami (GT).
V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.
VI. UWAGI:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany
do ich uzupełnienia i złożenia w sekretariacie lub w biurze Gospodarki Nieruchomościami
(pokój nr 4)

Rudnik nad Sanem, dn. ...............................
Nazwisko, imię.............................................
......................................................................
Adres ............................................................
......................................................................
Telefon .........................................................
BURMISTRZ GMINY I MIASTA
W RUDNIKU NAD SANEM

WNIOSEK
o pozwolenie na zajęcie gruntów pod budowę infrastruktury technicznej
Zwracam się z wnioskiem o pozwolenie na zajęcie gruntów Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem
pod budowę infrastruktury technicznej.
Charakter inwestycji: ........................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Dane działki (działek) niezbędnych dla realizacji projektowanej inwestycji:
Nr ...................obręb ..................adres (położenie)..........................................................................
Nr ...................obręb ..................adres (położenie)..........................................................................
Ewentualne oddziaływanie inwestycji na
otoczenie: ..........................................................................................................................................
................
..........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Przedkładam następujące załączniki:
♦ dwa egzemplarze mapy sytuacyjno – wysokościowej z naniesioną proponowaną trasą
przebiegu urządzenia infrastrukturze technicznej
♦ kopia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (wraz z załącznikiem
graficznym wykazującym ewentualne linie regulacyjne ulic)
♦ aktualny wypis z rejestru handlowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności
gospodarczej
...........................................................................
(podpis wnioskodawcy

