…………………………..					        ……..………………………
/nazwa wnioskodawcy/	                                                             /miejscowość, data/
					                                    
…………………………..

…………………………..			Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
/adres do korespondencji/			Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki
						Nieruchomościami


Wniosek na czasowe zajęcie nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Województwa Śląskiego

Działając w imieniu /nazwa inwestora/ .......................................................................................
z siedzibą w …………………., przy ulicy …………………………, jako osoba upoważniona do reprezentowania wnoszę o wyrażenie zgody na czasowe zajęcie nieruchomości położonej      w …………..………., przy ul. .............………, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka/i nr …….……., o (łącznej) powierzchni ………… ha, uregulowanej w księdze wieczystej                   nr ……………………….. . 
Wyrażenie zgody na czasowe zajęcie nieruchomości uzasadnione jest realizacją inwestycji ……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
/wskazanie rodzaju robót, np. założenie, wymiana, likwidacja urządzenia budowlanego lub obiektu liniowego/
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
/wskazanie parametrów technicznych urządzenia budowlanego, obiektu liniowego i  obszaru działania/
Długość trasy realizowanej inwestycji/powierzchnia zajmowanej pod inwestycję nieruchomości wynosi* ………………………..... .
Okres czasowego zajęcia nieruchomości od dnia …………………. do dnia ………………… .
W przypadku konieczności ustanowienia prawa służebności na przedmiotowej nieruchomości stroną stosownej umowy zostanie /nazwa podmiotu/ ………………………………………….. , z siedzibą w ……………………….…, NIP…………………….. , REGON…………………. .
*niepotrzebne skreślić
				
								…………………………………….
									/podpis wnioskodawcy/
Załączniki:
	projekt przebiegu trasy na aktualnej mapie zasadniczej zawierającej dane z ewidencji gruntów i budynków,
	opinia podległej Województwu Śląskiemu jednostki organizacyjnej lub wojewódzkiej osoby prawnej, w której władaniu znajduje się przedmiotowa nieruchomość oraz podmiotu, na rzecz którego nieruchomość lub jej część została oddana w najem, dzierżawę lub użyczenie w zakresie planowanego przedsięwzięcia, zawierająca uzgodnienie przebiegu projektowanej inwestycji,
	zobowiązanie inwestora do: zgłoszenia daty rozpoczęcia i zakończenia inwestycji, uporządkowania terenu po zakończeniu inwestycji,
	oświadczenie o zapoznaniu się z „Zasadami postępowania w sprawach dotyczących czasowego zajęcia nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Województwa Śląskiego”, których tekst jednolity przyjęty został uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 1998/282/IV/2013 z dnia 10 września 2013r. oraz uchwałą nr 1999/282/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 10 września 2013r. w sprawie przyjęcia stawki opłaty za czasowe zajęcie nieruchomości… ,
	oświadczenie podmiotu, na rzecz którego zostanie ustanowiona służebność (w razie takiej konieczności)                     o wyrażeniu zgody na ustanowienie tego prawa, a także na poniesienie wszelkich kosztów z tym związanych, w szczególności: kosztów sporządzenia operatu szacunkowego, kosztów wynagrodzenia dla właściciela, kosztów notarialnych i sądowych.


