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W sprawie: 

Czasowe udostępnienie nieruchomości w celu budowy lub remontu urządzeń infrastruktury 

technicznej ( zobowiązanie do udostępnienia nieruchomości ).   

 

1. Od czego zacząć? 

Złożyć wniosek do Starosty Głubczyckiego. 

 

2. Ile trzeba płacić za załatwienie sprawy? 

 

Zwolnione z opłaty.  

 

3. Wydział odpowiedzialny za załatwienie sprawy: 

 

Wydział Geodezji i Nieruchomości  ( tel. 77 405 36 84, pokój nr 105 ). 

 

4. Jak długo czeka się na załatwienie sprawy? 

- Sprawy niewymagające przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego załatwia się   

niezwłocznie.  

- W przypadku sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego - nie 

później niż w ciągu dwóch miesięcy.  

- W przypadku braku możliwości załatwienia sprawy w w/w terminie, zainteresowany zostanie 

powiadomiony o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy i przyczynach zwłoki. 

 

5.  W jaki sposób odebrać dokument kończący sprawę? 

 

Dokument ( decyzja ) kończący sprawę  przesyłany jest za pośrednictwem poczty. 

 

6.  Przepisy prawne obowiązujące przy postępowaniu w danej sprawie: 

 

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego  
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7.   O czym wnioskodawca wiedzieć powinien? 

Zobowiązanie do udostępnienia nieruchomości następuje w drodze decyzji. Zobowiązanie to 

udziela się w celu wykonania czynności związanych z konserwacją, remontami oraz usuwaniem 

awarii ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń, nienależących do części składowych 

nieruchomości, służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii 

elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, 

naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych 

przewodów i urządzeń, a także usuwaniem z gruntu tych ciągów, przewodów, urządzeń                               

i obiektów, jeżeli właściciel, użytkownik wieczysty lub osoba, której przysługują inne prawa 

rzeczowe do nieruchomości nie wyraża na to zgody. Decyzja o zobowiązaniu do udostępniania 

nieruchomości może być także wydana w celu zapewnienia dojazdu umożliwiającego 

wykonanie czynności.  

8.    Co przysługuje wnioskodawcy? 

     Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Opolskiego za  pośrednictwem Starosty 

Głubczyckiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 

 

9.     Wzór wniosku do pobrania: 

 

Brak wzoru wniosku 

 

DODATKOWE UWAGI: 

Wniosek o udostępnienie nieruchomości (wniosek sporządzony samodzielnie przez 

zainteresowanego, powinien zawierać następujące elementy treści: określenie nieruchomości                     

z podaniem oznaczeń z księgi wieczystej lub zbioru dokumentów oraz katastru nieruchomości, 

cel, do którego realizacji nieruchomość jest niezbędna, powierzchnię nieruchomości, a jeżeli 

udostępnieniem ma być objęta tylko jej część - powierzchnię tej części i całej nieruchomości). 

Do wniosku należy dołączyć załączniki : 

- odpis z księgi wieczystej założonej dla nieruchomości objętej wnioskiem o udostępnienie                                   

a w przypadku braku księgi wieczystej - zaświadczenie Sądu Rejonowego w Głubczycach 

stwierdzające, że nieruchomość nie ma założonej księgi; 

- wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej. 

 

Godziny urzędowania 

Starostwa Powiatowego w Głubczycach: 

Poniedziałek 

godz. 7:30 - 16.00 

Wtorek – Czwartek 

godz.7.30-15.30 

Piątek  

godz. 7.30-15.00 

 

Opracowała: Krzysztof Hołda                                              Zatwierdził: Zbigniew Szmuc 

 

 

 


