
Dane wnioskodawcy:                                                                  ......................................, dnia .................................... r. 
                                                                                                                                           miejscowość                                               data 

  
................................................................................................................... 
Imię i nazwisko / Nazwa osoby prawnej 
 
 
................................................................................................................... 
 
 
................................................................................................................... 

Adres zamieszkania / Adres siedziby 
 
 
................................................................................................................... 
Nr tel. kontaktowego 

Burmistrz Miasta i Gminy Serock 
ul. Rynek 21, 05-140 Serock 
tel. /22/ 782 88 27 

 
 

W N I O S E K * 
o  ustanowienie  służebności  przesyłu  na  nieruchomości  gminnej 

 

 Zwracam się z wnioskiem o ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego polegającego na odpłatnej  

służebności przesyłu dla planowanej do realizacji inwestycji infrastrukturalnej, na nieruchomości gminnej 

oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka(i) nr ............................................................................................................................ 

położonej(ych) w obrębie nr ......................................................................................................................................................................  

Rodzaj urządzenia …………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………. 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..…… 
(rodzaj planowanej inwestycji,   parametry techniczne urządzeń przesyłowych, długość, ilość urządzeń lub sieci,   itp. ….) 

 

Powierzchnia ograniczonego prawa rzeczowego wynosi  ......................................................................................................... m2. 
                        (z uwzględnieniem strefy ochronnej) 

Osoba wskazana do kontaktu ze strony przedsiębiorcy: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..…… 
(imię i nazwisko,   nr tel.,   adres e-mail,   ….) 

 

 
 
 
                 ………………….………………….....…………………...… 
                                     podpis wnioskodawcy 

 
Załączniki: 

1) kopia mapy zasadniczej/do celów projektowych z zaznaczeniem przebiegu planowanej służebności (innym kolorem 
niż czarny) i opisaną czytelnie infrastrukturą objętą wnioskiem, 

2) oświadczenie przedsiębiorcy lub osoby upoważnionej do występowania w imieniu właściciela urządzeń o wyrażeniu 
zgody na pokrycie przez inwestora kosztów notarialnych i sądowych związanych z ustanowieniem służebności przesyłu, 
oraz kosztów sporządzenia operatu szacunkowego, którego wykonanie zleci gmina, 

3) w przypadku gdy wnioskodawca nie jest inwestorem należy dołączyć pełnomocnictwo lub inny dokument wskazujący 
na  umocowanie do działania w imieniu inwestora, obejmujące m. in. składanie ww. oświadczeń. 
 

4) inne: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 Informujemy, że złożenie wniosku wiąże się z uruchomieniem procedury wyceny – sporządzenia operatu szacunkowego określającego 
wysokość jednorazowej opłaty za ustanowienie służebności przesyłu, którego wykonanie zleci gmina. Kosztami sporządzenia ww. wyceny 
zostanie obciążony Inwestor po jej wykonaniu. Zgodnie z wyłonieniem rzeczoznawcy majątkowego sporządzającego w 2020 r. operaty 
szacunkowe na zlecenie gminy, koszt sporządzenia operatu określającego wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu to 600 zł. 



Załącznik do wniosku o ustanowienie służebności przesyłu 
 
 

......................................, dnia .................................... r. 
                                                                                                                                           miejscowość                                               data 

 
 
 
 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 
 

Oświadczam, że zobowiązuję się do pokrycia kosztów ustanowienia służebności przesyłu 

na nieruchomości(ach) Miasta i Gminy Serock, wskazanej(ych) we wniosku o ustanowienie służebności przesyłu 

na rzecz ………………………..…………………………………………………………..…………………………………………………………..…………………………………………………… 

…..…………………………………………………………..…………………………………………………………..…………………………………………………………………………, 

(nazwa,  siedziba,  REGON lub NIP przedsiębiorcy) 
 

w tym w szczególności: 

-  kosztów sporządzenia aktu notarialnego zawierającego oświadczenie o ustanowieniu służebności przesyłu, 

-  opłat sądowych związanych z wpisem służebności w księdze wieczystej, 

-  wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów niezbędnych do aktu notarialnego, 

-  kosztów sporządzenia operatu szacunkowego, którego wykonanie zleci gmina. 

 

 

Niniejsze oświadczenie składam na podstawie (niepotrzebne skreślić): 

1. Posiadanego pełnomocnictwa nr .................................................................................. z dnia ...................................................... 

2. Inne (wymienić) ..................................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 
 

   ………………….………………….………….....…………………...… 
                     podpis właściciela urządzeń / 

                                                                                            osoby umocowanej prawnie do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu inwestora 
 

 


