Zarządzenie Nr 5/2021
Starosty Sanockiego z dnia 12 .01 . 2021 r.

w sprawie ustalenia zasad udostępniania nieruchomości Skarbu Państwa na cele realizacji
infrastruktury technicznej

Na podstawie art. 11 ust. 1. art. 11 a, art. 12, art. 13 ust. 1 w związku z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami zarządzam co następuje:

I.

Udostępnienie nieruchomości Skarbu Państwa, którymi gospodaruje Starosta Sanocki,
na cele związane z realizacją infrastruktury technicznej może nastąpić poprzez :

1. ustanowienie służebności przesyłu (w formie aktu notarialnego) - w celu umieszczenia na
nieruchomości nowych lub wymiany istniejących przewodów i urządzeń infrastruktury
technicznej lub ich fragmentów;
1.1. Ustanowienie służebności przesyłu może nastąpić wyłącznie odpłatnie na rzecz
przedsiębiorcy zwanego dalej „inwestorem”, który zamierza wybudować lub którego własność
stanowią lub mają stanowić urządzenia służące do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary,
gazów i energii elektrycznej lub urządzenia łączności publicznej i sygnalizacji, a także inne
podziemne, naziemne lub nadziemne obiekty i urządzenia niezbędne do korzystania z tych
przewodów i urządzeń.
1.2. Inwestora obciążają wszystkie koszty związane z ustanowieniem służebności i jej
ujawnieniem w księgach wieczystych, w tym także koszty map do celów prawnych, operatu
szacunkowego, koszty notarialne i sądowe.
1.3. Wynagrodzenie za obciążenie gruntów służebnością przesyłu płatne będzie na warunkach
i w terminie określonym w protokole uzgodnień dotyczącym warunków ustanowienia służebności
i będącym podstawą do zawarcia umowy notarialnej. Stawka wynagrodzenia jednorazowego za
ustanowienie służebności przesyłu wynosi 255 zł (netto) za 1m2 - chyba że Inwestor przedstawi
operat szacunkowy z którego wynikać będzie inna kwota. Do tak obliczonej kwoty zostanie
doliczony podatek VAT.
1.4. Udostępnienie terenów, w których Skarb Państwa posiada udział w częściach wspólnych lub
jest ich współwłaścicielem, możliwe jest po uzyskaniu przez inwestora zgody od wszystkich
współwłaścicieli, a wynagrodzenie za ustanowienie służebności naliczane jest proporcjonalnie do
wielkości udziałów Skarbu Państwa.

1

1.5. Ustanowienie służebności przesyłu na gruntach oddanych w użytkowanie wieczyste
możliwe jest po uprzednim uzyskaniu przez inwestora zgody użytkownika wieczystego, chyba że
ustanowienie służebności przesyłu następuje na prawie użytkowania wieczystego (wówczas
jednak służebność wygaśnie wraz z wygaśnięciem prawa użytkowania wieczystego).
1.6. W przypadku gruntów Skarbu Państwa pozostających w posiadaniu zależnym (dzierżawa,
użyczenie, itp ) lub trwałym zarządzie, wejście na grunt w celu realizacji inwestycji wymaga
uprzedniego zawarcia odrębnych porozumień lub umów przez inwestora z posiadaczem zależnym
/trwałym zarządcą.
1.7. Wraz z wnioskiem, należy złożyć:
a) mapę do celów prawnych - sporządzoną przez uprawnionego geodetę i przyjętą do
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Sanoku - określającą
zasięg planowanej służebności oraz obliczenie jej powierzchni - w oparciu o przepisy
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz
opracowywania
i
przekazywania
wyników
tych pomiarów do
państwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. poz. 1429);
b) zgodę użytkownika wieczystego/ posiadacza zależnego
nieruchomości, na której jest projektowana inwestycja;

/

trwałego

zarządcy

c) operat szacunkowy wyceny projektowanej służebności – jeżeli Inwestor nie zgadza się
z ustaloną w pkc. I.1.1.3 stawką;
d) propozycję treści planowanej służebności;
e) dane dotyczące inwestora ( nazwa, adres, numer: NIP, KRS, REGON );
f) pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora, jeżeli wnioskodawca działa w jego
imieniu.
2. ustanowienie służebności gruntowej odpowiadającej treści służebności przesyłu (w formie
aktu notarialnego) - w celu umieszczenia na nieruchomości nowych lub wymiany istniejących
przewodów i urządzeń infrastruktury technicznej lub ich fragmentów, jeżeli Inwestor nie jest
przedsiębiorcą;
2.1.

punkty 1.2 -1.7 stosuje się odpowiednio

3. udostępnienie nieruchomości na podstawie art. 33 ustawy z dnia 7 maja 2010 r.
o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2420)
3.1. Wyrażenie zgody na udostępnienie nieruchomości może nastąpić, jeżeli inwestorem jest
podmiot, o którym mowa w art. 4 pkt 1, 2, 4, 5 i 8 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo
telekomunikacyjne, lub jednostka samorządu terytorialnego wykonująca działalność, o której
mowa w art. 3 ust. 1 i jeżeli wykonanie inwestycji nie uniemożliwia racjonalnego korzystania
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z nieruchomości a w szczególności nie prowadzi do istotnego zmniejszenia wartości
nieruchomości.
3.2. Zgoda jest udzielana w formie pisemnej umowy, określającej warunki korzystania
z nieruchomości. Umowa stanowi podstawę do dokonania wpisu w księdze wieczystej.
3.3. Korzystanie z nieruchomości jest odpłatne.
Ustala się jednorazową opłatę z tytułu udostępnienia nieruchomości w łącznej wysokości
obejmującej:
a) opłatę w wysokości 255 zł (netto) za 1 m2 zajętej powierzchni pod urządzenia
infrastruktury
technicznej - liczonej jako iloczyn liczby metrów kwadratowych gruntu zajętego przez
rzut poziomy urządzenia i stawki opłaty za zajęcie 1m2 ,
b) opłatę za zajęcie terenu niezbędnego do wykonania prac w wysokości 1,00 zł (netto)
za 1 m2 zajętego terenu, za jeden dzień,
przy czym minimalna łączna opłata nie może być mniejsza niż 100,00 zł netto.
Opłatę można ustalić w innej wysokości, jeżeli Inwestor przedstawi operat szacunkowy
sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego, z którego wynikać będzie inna kwota.
Do opłaty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia
faktury.
Opłaty uiszczane będą jednorazowo, z góry, bez możliwości rozłożenia na raty, na podstawie
faktury VAT wystawionej po podpisaniu umowy.
3.4. W przypadku rezygnacji Inwestora z realizacji inwestycji lub zmiany lokalizacji urządzeń
infrastruktury technicznej i konieczności zawarcia nowej umowy określającej warunki korzystania
z nieruchomości uiszczona opłata nie podlega zwrotowi. Inwestor dopłaci różnicę, jeżeli taka
powstanie w wyniku zmiany lokalizacji urządzeń.
3.5. W przypadku powstania szkód Inwestor zobowiązany będzie do ich inwentaryzacji w formie
protokolarnego ich opisu, dokonanego z udziałem rzeczoznawcy majątkowego i Starosty
Sanockiego oraz przedłożenia Staroście Sanockiemu protokołu w terminie 2 miesięcy
od zakończenia prac na nieruchomości wraz z opinią rzeczoznawcy majątkowego określającą
wartość poniesionych szkód. Inwestor zobowiązany będzie do wypłaty odszkodowania
właścicielowi nieruchomości w terminie do 3 miesięcy od zakończenia prac na nieruchomości.
Jeżeli nieruchomość jest objęta umową dzierżawy, odszkodowanie za szkody powstałe
w uprawach rolnych wypłaca się dzierżawcy.
3.6. Udostępnienie terenów, w których Skarb Państwa jest ich współwłaścicielem, możliwe jest
po uzyskaniu przez Inwestora zgody od wszystkich współwłaścicieli, a opłata za udostępnienie
naliczana jest proporcjonalnie do wielkości udziałów Skarbu Państwa.
3.7. Wydanie zgody na dysponowanie nieruchomością Skarbu Państwa, w związku z zamiarem
umieszczenia na niej nowych urządzeń infrastruktury technicznej nie zastępuje prawem
wymaganych uzgodnień, pozwoleń i decyzji niezbędnych do ich realizacji.
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3.8. Wynagrodzenie za korzystanie z gruntu bez uzyskania zgody na dysponowanie
nieruchomością nalicza się w wysokości trzykrotnej stawki opłaty określonej w pkt I.3.3.
obowiązującej w dacie naliczenia wynagrodzenia, powiększonej w podatek VAT, przy czym
minimalna opłata nie może być mniejsza niż 300 zł.
3.9. Wniosek o wydanie zezwolenia na udostępnienie nieruchomości powinien zawierać dane
dot.:
a) oznaczenia nieruchomości,
b) inwestora (nazwa, adres, numer: NIP, KRS, REGON, telefonu),
c) celu zajęcia nieruchomości,
d) wyliczenia powierzchni zajętej nieruchomości uwzględniając długość, szerokość
lub średnicę (zewnętrzną) urządzeń,
e) powierzchnię nieruchomości niezbędną do wykonania prac,
f) czasu realizacji inwestycji – ilość dni.
3.10.

Do wniosku należy dołączyć:

a) mapę do celów prawnych - sporządzoną przez uprawnionego geodetę i przyjętą
do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Sanoku,
w oparciu o przepisy Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r.
w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych
i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów
do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. poz. 1429), określającą:
- zasięg planowanej inwestycji oraz obliczenie jej powierzchni,
- obszar niezbędny do zajęcia nieruchomości na czas wykonania prac (zaznaczenie
i obliczenie powierzchni)
b) pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora, jeżeli wnioskodawca działa w jego
imieniu.
3.11.
Zgody na udostępnienie nieruchomości nie stosuje się do gruntów oddanych
w użytkowanie wieczyste i trwały zarząd.
4. zezwolenie na czasowe zajęcie nieruchomości w celu wykonania robót budowlanych
(w formie pisemnej umowy) - jeżeli do wykonania prac przygotowawczych lub robót
budowlanych na sąsiedniej nieruchomości jest niezbędne wejście na teren nieruchomości Skarbu
Państwa - na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.
4.1. Wejście na teren nieruchomości oraz odbiór terenu po zakończeniu korzystania
z nieruchomości nastąpi na podstawie protokołu przekazania i odbioru nieruchomości.
4.2. Inwestor będzie zobowiązany na własny koszt do przywrócenia nieruchomości do stanu
poprzedniego i jej uporządkowania, w terminie obowiązywania umowy wyrażającej zgodę
na czasowe zajęcie nieruchomości.
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4.3. W przypadku powstania szkód inwestor zobowiązany będzie do ich inwentaryzacji
w formie protokolarnego ich opisu, dokonanego z udziałem rzeczoznawcy majątkowego
i Starosty Sanockiego oraz przedłożenia Staroście Sanockiemu protokołu w terminie 2 miesięcy
od zakończenia prac na nieruchomości wraz z opinią rzeczoznawcy majątkowego określającą
wartość poniesionych szkód. Inwestor zobowiązany będzie do wypłaty odszkodowania
właścicielowi nieruchomości w terminie do 3 miesięcy od zakończenia prac na nieruchomości.
4.4. Ustalam stawkę opłaty za zajęcie terenu w wysokości 1,00 zł netto za 1 m2 zajętego terenu,
za jeden dzień, przy czym minimalna łączna opłata za cały okres zajęcia nieruchomości nie może
być mniejsza niż 50,00 zł netto. Do opłaty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości
obowiązującej w dniu wystawienia faktury.
Opłaty uiszczane będą jednorazowo, z góry, bez możliwości rozłożenia na raty, na podstawie
faktury VAT wystawionej po podpisaniu umowy.
W przypadku rezygnacji z zajęcia nieruchomości opłata nie podlega zwrotowi.
4.5.

W przypadku:

- dalszego korzystania z nieruchomości tj. po terminie określonym w umowie i braku
przedłużenia zezwolenia na dalsze czasowe zajęcie,
- bezumownego zajęcia nieruchomości
zostanie naliczone wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości w wysokości
trzykrotnej stawki dziennej określonej w pkt. 2.4. tj. w wysokości 3,00 zł netto za 1 m2 zajętego
terenu, za 1 dzień, powiększonej o podatek VAT, przy czym minimalne wynagrodzenie za cały
okres bezumownego korzystania nie może być mniejsze niż 150,00 zł netto.
4.6. Udostępnienie terenów, w których Skarb Państwa posiada udział w częściach wspólnych
lub jest ich współwłaścicielem, możliwe jest po uzyskaniu przez inwestora zgody od wszystkich
współwłaścicieli, a opłata z tytułu zajęcia gruntu naliczana jest proporcjonalnie do wielkości
udziałów Skarbu Państwa.
4.7. Zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości nie stosuje się do gruntów oddanych
w użytkowanie wieczyste i trwały zarząd.
4.8. Wniosek o wydanie zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości powinien zawierać dane
dot.:
a) oznaczenia nieruchomości,
b) inwestora (nazwa, adres, numer: NIP, KRS, REGON, telefonu),
c) celu zajęcia nieruchomości,
d) powierzchni zajętej nieruchomości,
e) planowanego okresu zajęcia nieruchomości, tj: daty wejścia w teren i daty opuszczenia
nieruchomości,
4.9.

Do wniosku należy dołączyć:
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a) mapę zasadniczą z zaznaczonym obszarem czasowego zajęcia nieruchomości;
b) zgodę posiadacza nieruchomości, na której jest projektowana inwestycja;
c) pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora, jeżeli wnioskodawca działa w jego
imieniu.
II. Niniejsze zasady nie mają zastosowania do gruntów stanowiących drogi publiczne.
W przypadku gdy inwestorem jest jednostka samorządu terytorialnego udziela się bonifikaty
w wysokości 50% od wartości ustalonej służebności przesyłu, opłaty z tytułu udostępnienia
nieruchomości oraz opłaty z tytułu czasowego zajęcia gruntu . Bonifikata nie obejmuje kosztów.
III.
Traci moc zarządzenie Nr 42 z dnia 27.05.2019 r. oraz zarządzenie nr 91/2019 z dnia
30.10.2019 r.
IV.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie
Konieczność wydania niniejszego zarządzenia wynikła z coraz większej ilości wniosków
dotyczących udostępnienia nieruchomości Skarbu Państwa na terenie powiatu sanockiego
w związku z realizacją infrastruktury technicznej.
Zarządzenie dotyczy gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, więc a w myśl art. 11 ust. 1
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (dalej zwaną u.g.n.) organem
właściwym do jego wydania jest Starosta wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej.
Art. 13 ust. 1 u.g.n. stanowi,, iż nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa mogą
być przedmiotem zarówno obrotu jak i obciążania ich ograniczonymi prawamirzeczowymi.
Przepis art. 23 ust. 1 u.g.n. wskazuje, że zasobem nieruchomości Skarbu Państwa gospodarują
(z ustawowymi zastrzeżeniami) starostowie. Przez gospodarowanie należy rozumieć także
wykonywanie czynności związanych z naliczaniem należności za nieruchomości udostępniane
z zasobu Skarbu Państwa (art. 23 ust. 1 pkt.5 u.g.n.).
Prawo do czerpania korzyści z rzeczy przez Skarb Państwa jako właściciela wynika
także z zapisów7 art. 140 Kodeksu cywilnego. Stanowi on, że: ,.W granicach określonych przez
ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel może, z wyłączeniem innych osób, korzystać
z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w szczególności może
pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy... ”
Przepisy powyższe dają Staroście uprawnienie do udostępniania nieruchomości Skarbu Państwa
poprzez m.in. ustanawianie służebności przesyłu i zawieranie umów zezwalających na czasowe
zajęcie nieruchomości na okres do 3 miesięcy.
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Mając na uwadze art. 35 u.g.n. Starosta Sanocki nie ma obowiązku sporządzania wykazu
nieruchomości jeżeli dotyczą one udostępnienia nieruchomości w drodze umów najmu, dzierżawy
i użyczenie zawartych na czas oznaczony do 3 miesięcy.
Zgodnie z k.c. nie ma zamkniętego katalogu umów, a ocena charakteru umowy zależy nie od jej
nazwy, ale od rzeczywistej treści oraz celu i zgodnego zamiaru stron. Takie stanowisko zajął Sąd
Najwyższy w wyroku z dnia 25 listopada 2010 r. sygn. akt ICSK 703/09.
Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego
treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia
społecznego (art.353 k.c.).
Udostępnienie terenu następuje zawsze odpłatnie , gdyż nieustalenie należności Skarbu
Państwa albo ustalenie takiej należności w wysokości niższej niż wynikająca z prawidłowego
obliczenia stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych zgodnie z art 5 ustawy z dnia 17
grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Zgodnie z art. 7 u.g.n. jeżeli istnieje potrzeba określenia wartości nieruchomości,
wartość tę określają rzeczoznawcy majątkowi. Art. 4 ust. 6a zawiera definicję pojęcia „określanie
wartości nieruchomości” zgodnie z którą należy przez to rozumieć określanie wartości
nieruchomości jako przedmiotu prawa własności i innych praw do nieruchomości.
Tak więc w myśl art 4 ust. 6 i 6a, w zw. z art. 7 u.g.n. określenie wartości nieruchomości jako
przedmiotu ograniczonego prawa rzeczowego może nastąpić wyłącznie poprzez jej wycenę przez
rzeczoznawcę majątkowego. Art. 198 u.g.n. przewiduje kary pieniężne dla osób określających
wartości nieruchomości bez uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości.
Stawki określone w pkc. I.1.1.3 oraz pkc. I.3.3.a ustalone zostały na podstawie Analizy
cen nieruchomości z terenu Powiatu Sanockiego do ustalania wartości służebności przesyłu na
gruntach Skarbu Państwa sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego Michała Jajko i stanowi
najwyższą stawkę na tym obszarze.
Konieczność sporządzenia map do celów prawnych dla ustanowienia służebności
przesyłu oraz zawarcia umowy na podstawie art. 33 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. wynika
z przepisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020r. w sprawie standardów
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz
opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego (Dz. U. poz. 1429).
Zgodnie z § 24 Rozporządzenia na potrzeby typowych postępowań administracyjnych i sądowych
sporządza się mapy do celów prawnych m.in. mapy do ustalenia służebności gruntowych oraz inne
opracowania geodezyjne do celów prawnych. Art. 3054k.c. wskazuje, iż przepisy o służebnościach
gruntowych stosuje się odpowiednio do służebności przesyłu. W myśl § 29 Rozporządzenia mapy
do celów prawnych stosuje się w zakresie nieuregulowanym przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Powierzchnia nieruchomości zajęta pod przewody
i urządzenia infrastruktury technicznej musi być obliczona przez geodetę uprawnionego, gdyż
stanowi podstawę do naliczenia właściwych opłat należnych Skarbowi Państwa .
Mapa do celów prawnych stanowić będzie załącznik do protokołu uzgodnień oraz aktu
notarialnego ustanowienia służebności przesyłu oraz umowy zawartej na podstawie art. 33 ustawy
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z dnia 7 maja 2010 r. i podlega wpisowi do księgi wieczystej w postępowaniu wieczysto
księgowym przed Sądem Rejonowym w Sanoku.
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