
 

 KARTA  USŁUGI GN-1 

 

Urząd Gminy Kwidzyn 

ul. Grudziądzka 30 
82-500 Kwidzyn 

Dni i godziny urzędowania:  

poniedziałek, wtorek, czwartek 7.00 - 15.00, 

środa 7.00 - 16.00, piątek 7.00 – 14.00. 

tel.: (+48) 55 261 41 51 
fax. 55 279 23 06 

e-mail: urzad@gminakwidzyn.pl 

 

 

Wersja Nr 03 
 

Data zatwierdzenia: 

 
   30.11.2020 

 

Rodzaj usługi: 
 

Obciążanie nieruchomości gminnej  

służebnością gruntową 

Podstawa prawna: 

Art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 t.j.) 

Uchwała Nr XIII/72/11 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 25 listopada 

2011 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania                    

i obciążania nieruchomości, ich wydzierżawiania lub 

wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata oraz umieszczania 

reklam na nieruchomościach i obiektach stanowiących własność 

Gminy Kwidzyn 

Zarządzenie Wójta Gminy Kwidzyn Nr 38/15 w sprawie ustalenia 

wysokości stawek za ustanowienie służebności przesyłu 

Wymagane 
dokumenty: 

Wniosek o ustanowienie służebności powinien zawierać: 

- określenie podmiotu występującego o ustanowienie służebności 

wraz z podaniem – w przypadku przedsiębiorcy – numeru KRS, 

REGON i NIP 

- oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i budynków 

tj. numer działki, położenie, obręb geodezyjny  

- określenie łącznej powierzchni koniecznej do obciążenia 

nieruchomości np. długość linii kablowej, liczba słupów 

energetycznych, powierzchnia zajęta pod urządzenia techniczne 

Do wniosku należy dołączyć mapę zasadniczą z przebiegiem 

planowanej służebności w 4 kopiach 

Opłaty: Nie podlega opłacie skarbowej. 

Termin załatwienia 

sprawy: 
Do 6 miesięcy 

Miejsce złożenia 

dokumentów: 
Urząd Gminy Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn 

Biuro Obsługi Klienta pokój nr 1 (parter) 

Miejsce 
załatwienia 

sprawy: 

Urząd Gminy Kwidzyn ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn 

pokój nr 8 (parter) tel. 55 261 41 58 

Osoba 
odpowiedzialna: 

Joanna Pomianowska – Insp. ds. gospodarki nieruchomościami 

Maurycy Kultys – Insp. ds. gospodarki nieruchomościami 

Sposób 

załatwienia 
sprawy: 

Postępowanie wszczyna się na wniosek strony. 

W pierwszej kolejności wydawana jest zgoda na korzystanie  

z działki gruntu.Ustanowienie służebności gruntowej wymaga 

formy aktu notarialnego. 

Tryb odwoławczy Nie przysługuje. 

Dodatkowe 

informacje: 

Służebność gruntowa za wynagrodzeniem ustalanym 

Zarządzeniem Wójta Gminy Kwidzyn Nr 38/15. 

Wnioskodawca ponosi koszty dokumentów potrzebnych do 

ustanowienia służebności oraz koszty notarialne. 

W sytuacji reprezentowania strony przez Pełnomocnika – opłata 

skarbowa od złożonego pełnomocnictwa w wys. 17 zł 

 

* zatwierdzone karty znajdują się w zasobach Urzędu Gminy Kwidzyn 

mailto:urzad@gminakwidzyn.pl

