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Nr  

IN.0143.27.2013 

 
Uzgodnienie lokalizacji linii ogrodzenia 

 
 
Miejsce załatwienia sprawy: 
Referat Inwestycji 
Pokój nr 13, tel. 0 25 757 91 50, e-mail: inwestycje@jakubow.pl 
Godziny urzędowania: 
                                       poniedziałek            730 – 1700 

                                       wtorek – piątek       730 – 1530 
                                       czwartek                 dzień wewnętrzny 
Osoba do kontaktu: 
Jacek Biaduń – Inspektor ds. drogownictwa i oświetlenia ulicznego  
Sposób załatwienia sprawy: 
Informacja w formie uzgodnienia, opinii 
Wymagane dokumenty: 
1. Wypełniony wniosek o uzgodnienie lokalizacji linii ogrodzenia. 
2. Do wniosku należy dołączyć: 
-  aktualną mapę zasadniczą działki w skali 1:1000 lub 1:500 z propozycją usytuowania    
    ogrodzenia oraz bramy i furtki. 
-   dokument potwierdzający tytuł własności do nieruchomości. 
 
Formularz do pobrania: 
Wniosek 

Opłaty: 
Nie podlega 

 
Czas załatwienia sprawy: 
Niezwłocznie, nie później niż 1 miesiąc od złożenia wniosku 
Tryb odwoławczy: 
Nie przysługuje 
Podstawa prawna 
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego 
    (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 j.t.). 
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260  j.t.). 
3. Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
    z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.). 
4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 rok Prawo budowlane ( Dz. U. z 2013 r., poz. 984 t.j.) 
 

Informacje dodatkowe 
Odbiór dokumentu: Jakubów, ul. Mińska 15, pokój nr 13 (I piętro) 

mailto:sekretariat@jakubow.pl
mailto:inwestycje@jakubow.pl
http://www.jakubow.pl/pliki/karty_uslug/IN/IN.0143.27.2013.pdf


Uwagi: 
1. Wniosek o uzgodnienie lokalizacji linii ogrodzenia na działce należy złożyć przed zgłoszeniem   
     właściwemu organowi budowy obiektów budowlanych niewymagających pozwolenia na   
     budowę. 
2. Uzgodnienie na lokalizację linii ogrodzenia wydaje się na czas nieokreślony. 
3. Uzgodnienie na lokalizację linii ogrodzenia wygasa, jeżeli w ciągu 3 lat od jego wydania  
    ogrodzenie nie zostało wybudowane. 
4. W uzgodnieniu określa się miejsce lokalizacji ogrodzenia w oparciu o zapisy miejscowego planu  
    zagospodarowania gminy oraz istniejącą infrastrukturę terenową (przewody instalacji   
    wodociągowych, telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych, gazowych, kanalizacyjnych itd.). 
5. Po uzyskaniu uzgodnienia na lokalizację linii ogrodzenia, należy złożyć właściwemu organowi   
    zgłoszenie budowy obiektów budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę  
   (Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim - Wydział Architektury i Budownictwa,  
    ul. Konstytucji 3-go Maja 16) wraz z przedmiotowym uzgodnieniem lokalizacji linii  ogrodzenia. 
 
Sporządził: 
Jacek Biaduń 
 

Sprawdził:  
Kierownik Referatu  
Marzena Rek 
 

Zatwierdził:  
Wójt 
Hanna Wocial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                
                                                                                  
 
 

       Jakubów, dnia ………………………r 
 

…………………………………….. 
(Imię i nazwisko wnioskodawcy) 
…………………………………….. 
 
…………………………………...... 
                     (Adres) 
……………………………………... 
                     (nr telefonu) 
 

Wójt Gminy 
ul. Mińska           
05-306 Jakubów 

 
Wniosek 

O uzgodnienie lokalizacji linii ogrodzenia 
 
 

          Proszę o uzgodnienie lokalizacji linii ogrodzenia na działce położonej          
 w miejscowości ………………………….… Nr działki ……………………………….wzdłuż 
 drogi gminnej Nr ewidencyjny ……………………………………………………………………. 

Ogrodzenie zbudowane będzie …………………………………………………………………….. 

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

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

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

 

 
 
 
 
 
 

……………………………. 
                                                                                                                       /Podpis/ 
 
 
Do wniosku należy dołączyć aktualną mapę zasadniczą działki w skali 1:1000 lub 1:500 z propozycją  
usytuowania ogrodzenia oraz bramy i furtki. 
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