Piaseczno, dnia ................................
Wnioskodawca: .................................................................
reprezentowany przez: ......................................................
tel. kontaktowy ........................................
e-mail ......................................................

Starosta Piaseczyński
ul. Chyliczkowska 14
05 – 500 Piaseczno
Wniosek o wydanie decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości w celu realizacji
inwestycji liniowej
Działając w imieniu .................................................................................................................... na mocy
upoważnienia/pełnomocnictwa**

z

dnia

.....................................r.

zwracam

się

z

prośbą

o wydanie decyzji ograniczającej w trybie art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomościami sposób korzystania z nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr…….., położoną
w .........................................., gm. ……...................................... przy ul. ..................................................,
uregulowanej

w

księdze

wieczystej

/

księdze

hipotecznej

/

zbiorze

dokumentów**............................................. ..................................................., oznaczonej jako dz.
ew. ................... z obrębu ...................... poprzez zezwolenie na realizację inwestycji liniowej,
polegającej na
...............................................................................................................................................................
…................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
w oparciu o ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego** .....................................................................

…………………………………

** niepotrzebne skreślić

Załączniki do wniosku:
1. Oryginał wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz załącznikiem
graficznym dla przedmiotowego obszaru albo, w przypadku braku planu, oryginał ostatecznej decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego**;
2. aktualny wypis z rejestru gruntów dla przedmiotowej działki;
3. odpis z księgi wieczystej / hipotecznej / zbioru dokumentów** dla przedmiotowej działki – jeżeli
z wypisu z rejestru gruntów wynika, że są prowadzone dla danej nieruchomości; lub, w przypadku
braku ww. dokumentów, zaświadczenie właściwego sądu stwierdzające, ze nieruchomość nie ma
założonej księgi wieczystej ani zbioru dokumentów
4. mapa do celów prawnych z jednoznacznie zaznaczonymi:
- granicami przedmiotowej działki ewidencyjnej,
- przebiegiem planowanej inwestycji,
- zasięgiem strefy bezpieczeństwa przewodu;
5. Podanie wymiarów strefy bezpieczeństwa przewodu oraz rodzaju ograniczeń sposobu korzystania
z nieruchomości w tej strefie;
6. Uwierzytelnione kopie dokumentów z rokowań o wyrażenie zgody na udostępnienie
przedmiotowej nieruchomości w celu wykonania prac wynikających z art. 124 ust. 1 u.g.n.;
7. Oryginał aktualnego odpisu z KRS dotyczącego Inwestora;
8. Oryginalne aktualne upoważnienie do reprezentowania Inwestora przed organami administracji
publicznej w postępowaniach w trybie art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami
– w szczególności do składania wniosków i odbioru decyzji administracyjnych.

