
Płock, dnia .........................................

.............................................................................
/nazwisko, imię wnioskodawcy; nazwa firmy/

.............................................................................
/adres zamieszkania; siedziba firmy/

.............................................................................
/PESEL/ NIP/ KRS/

.............................................................................
/telefon/

PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

WNIOSEK 

o udostępnienie nieruchomości Gminy - Miasto Płock w celu 
wykonania inwestycji infrastrukturalnej

Dotyczy umowy: *

- w sprawie warunków udostępnienia nieruchomości w celu realizacji inwestycji 

infrastrukturalnej

- w sparwie warunków posadowienia inwestycji infrastrukturalnej

Zwracam  się  z  prośbą  o  udostępnienie działki nr  ...................................................

położonej  w ................................. przy  ul.  .............................................................

(obręb .........) z przeznaczeniem na:

Budowę/przebudowę/remont* (wpisać rodzaj inwestycji np. sieć gazowa, energetyczna itp.)

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

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

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

1. Obiekty lub urządzenia liniowe:

a) długość (w metrach bieżących):....................................................................................

2. Słupy:

a) sztuk:....................................................................................................................

b) powierzchnia (każdy oddzielnie):.................................................................................

3. Studzienki:

a) na działkach przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod

drogi, oznaczonych w ewidencji gruntów symbolem użytku "dr" lub użytkowanych jako drogi 

- sztuk:.......................................................................................................................

- powierzchnia (każda oddzielnie):..................................................................................

b) w pozostałych przypadkach

- sztuk:.......................................................................................................................



- powierzchnia (każda oddzielnie):....................................................................................

c) powierzchnia działki niezbędna do realizacji inwestycji:....................................................

4. Inne niż liniowe obiekty lub urządzenia np. szafki pomiarowe, stacje trafo, słupy, studzienki,

złącza kablowo-pomiarowe: .............................................................................................

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

a) sztuk:.......................................................................................................................

b) powierzchnia (każdego  urządzenia oddzielnie):..............................................................

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

c) powierzchnia działki niezbędna do realizacji inwestycji:....................................................

Wnioskuję o opłatę:*

- jednorazową

- miesięczną

Inwestor:  .....................................................................................................................

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

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

Termin realizacji inwestycji:..............................................................................................

Wnoszę o zawarcie umowy na okres:*

- 10 lat

- inny okres (nie więcej niż 25 lat): ..................................................................................

/w przypadku zawarcia umowy na okres powyżej 10 lat opłatę z tytułu posadowienia obiektów 

lub urządzeń należy uiścić jednorazowo/

W załączeniu:
1. Mapa do celów projektowych wraz z umiejscowieniem planowanej inwestycji - 2 szt.
2. Protokół Narady Koordynacyjnejuzgodnienia dokumentacji projektowej.
3. W przypadku  gdy wnioskodawca nie jest inwestorem należy dołączyć pełnomocnictwo lub
inny dokument wskazujący na umocowanie do działania w imieniu inwestora. 
4. Dokument wyrażający zgodę na udostępnienie nieruchomości w celu wykonania inwestycji
infrastrukturalnej  (dot.  sytuacji,  w których wnioskodawca ubiega się  o zwolnienie  z  opłaty
z tytułu posadowienia obiektów lub urządzeń liniowych lub opłaty z tytułu posadowienia innych
niż liniowe obiektów lub urządzeń np. szafki pomiarowe, stacje trafo, słupy, studzienki, złącza
kablowo-pomiarowe).

.................................................................................
                                                                                                     /podpis wnioskodawcy/

*  właściwe zaznaczyć


