
.................................................................... Kartuzy, dnia .........................
dane wnioskodawcy 
................................................................... Burmistrz Kartuz

....................................................................
NIP
....................................................................
nr telefonu

WNIOSEK 
o wyrażenie zgody na czasowe zajęcie terenu
w celu realizacji infrastruktury technicznej

na terenie Gminy Kartuzy

Na podstawie zarządzenia nr 79/2013 Burmistrza Kartuz z dnia 01.08.2013r.  w sprawie  ustalenia
wysokości opłat za korzystanie z nieruchomości stanowiących własność Gminy Kartuzy w celu realizacji
infrastruktury technicznej na terenie Gminy Kartuzy i nr 121/2015 z dnia 16.09.2015r. , wnoszę o wyrażenie
zgody, na czasowe zajęcie terenu :

działka/i nr, obręb, KW  ….............................................................................................................................

dla inwestycji pod nazwą :
….......................................................................................................................................................................
(nazwa inwestycji zgodna z dokumentacją).

prowadzonej przez inwestora  : ........................................................................................................................
(dane inwestora)
…......................................................................................................................................................................

Oświadczam, że inwestycja prowadzona będzie w terminie od …............................. do …..........................
na terenie o pow. ….........................................................................................................................................
(  pow.  terenu planowanego pod inwestycję  wraz  z  pow.  urządzeń towarzyszących,  długość  i  szerokość
wykopu w przypadku inwestycji liniowej).
Fakturę proszę wystawić na adres:......................................................................................................................

….........................................................................................................................................................................
Opłatę  za  zajęcie  terenu  zobowiązuję  się  wnieść  na  konto  wskazane  przez  Gminę  Kartuzy,  w

terminie wskazanym na fakturze. 
Oświadczam,  że  jeżeli  w  terminie  trzech  lat  od  dnia  zakończenia  inwestycji/dokonania  odbioru

nieruchomości  przez  pracowników  Urzędu  Miejskiego  w  Kartuzach,  ujawnią  się  na  niej  negatywne
następstwa  spowodowane  nieprawidłowym  wykonaniem  robót  lub  nieprawidłowym  wykonaniem  prac
polegających na przywróceniu nieruchomości do stanu poprzedniego, Gmina Kartuzy jest uprawniona do
żądania od inwestora, który zajmował nieruchomość, usunięcia zaistniałych wad w określonym terminie .

W razie zwłoki w usunięciu wad w terminie, o którym mowa w ust. 1, Gmina Kartuzy może zlecić
wykonanie  niezbędnych  robót  poprawkowych,  a  kosztami  obciążyć  inwestora,  który  zajmował
nieruchomość.

…..........................................

Załączniki:
- aktualny wypis i wyrys z ewidencji gruntów z zaznaczeniem terenu przewidzianego do zajęcia pod plac
budowy, rusztowania, zaplecze socjalno-administracyjne,
- aktualną decyzję o warunkach zabudowy lub decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wypis z
planu zagospodarowania przestrzennego, w przypadku gdy nie wydaje się warunków zabudowy dla danej
inwestycji – projekt z wymaganymi uzgodnieniami,
- warunki gestora sieci dotyczące przyłączenia.


