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NAZWA USŁUGI

Udostępnienie nieruchomości będących własnością lub w użytkowaniu
wieczystym Gminy Kluczewsko/Skarbu Państwa w celu umieszczenia
urządzeń infrastruktury technicznej
PODSTAWA PRAWNA
1) Art. 11,23 i 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2010 r. Nr
102,poz. 651 z późn. zm.).
2) Uchwała Nr XXIII/26/2009Rady Gminy w Kluczewsku z dnia 4 grudnia 2009 roku w sprawie
ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszów dzierżawnych na terenie Gminy Kluczewsko.
– Uchwała Nr XXIII/25/2009 Rady Gminy Kluczewsko w sprawie określenia zasad nabywania i
zbywania niektórych nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na
okres dłuższy niż 3 lata.

WYMAGANE DOKUMENTY
1) Wniosek o udostępnienie nieruchomości będących własnością lub w użytkowaniu wieczystym
Gminy Kluczewsko/Skarbu Państwa/Kluczewska*, celem umieszczenia urządzeń infrastruktury
technicznej. (W-B-13).
2) Załączniki:
2.1. Dla urządzeń wymagających pozwolenia na budowę:
a) opinię o zgodności planowanej inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, zaś w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na
terenie objętym inwestycją, aktualną decyzję o warunkach zabudowy, bądź decyzję o lokalizacji celu
publicznego wraz z załącznikiem graficznym, o ile jej wydanie przewidziane jest przepisami prawa
(oryginał lub uwierzytelniona kopia),
b) opinię Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej oraz fragment projektu z naniesionym
przebiegiem projektowanego urządzenia, na aktualnym podkładzie sytuacyjno-wysokościowym,
po uzgodnieniu w ZUD (oryginał lub uwierzytelniona kopia),
c). opinię administratora lub zarządcy, w przypadku gdy teren jest administrowany lub zarządzany.
2.2. W przypadkach nie wymagających pozwolenia na budowę ( np. zgłoszenie) – załączniki
wymienione w ppkt 1 ( z wyłączeniem lit. a).

FORMULARZE DO POBRANIA
Druk Wniosku w wersji papierowej dostępny w Biurze Obsługi Mieszkańców w pokoju nr 1 lub w
Referacie Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska pok. 11 oraz do pobrania na stronie
internetowej Urzędu Gminy: www.bip.kluczewsko.pl w zakładce: Załatwianie spraw oraz
www.kluczewsko.pl w zakładce, Jak załatwić sprawę

OPŁATY
Nie podlega opłacie skarbowej

MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU
Urząd Gminy Kluczewsko, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko
Biuro Obsługi Mieszkańców pok. Nr 1

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Referat Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Pok. 22, Tel. (44) 781-42-46, wewn.

Pan(i) Roman Nowak
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Pisemna zgoda na udostępnienie nieruchomości wraz z naliczeniem opłat z tego tytułu lub pisemna
odmowa udostępnienia nieruchomości.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Do jednego miesiąca od daty zgromadzenia pełnej dokumentacji.
TRYB ODWOŁAWCZY/SKARGOWY
Nie dotyczy.

UWAGI
W przypadku występowania w imieniu Inwestora, pełnomocnictwo do prowadzenia czynności
formalnych związanych z wykonywanym projektem(oryginał lub uwierzytelniona kopia).

Data utworzenia: 06.03.2014r.
Data ostatniej aktualizacji: 10.03.2014r.
Data zatwierdzenia: 10.03.2014r.

Opracowała:
Katarzyna Białecka

Sprawdził CERTES

Zatwierdził Wójt Gminy
Rafał Pałka

