
……………………………………………. 

(miejscowość i data) 

 

Zarząd Wspólnoty/Spółdzielni 

…………………………….. 

(Nazwa Wspólnoty/Spółdzielni) 

……………………………… 

(adres siedziby) 

 

 

 

Wnioskodawca: 

……………………………….. 

(Imię i nazwisko) 

……………………………….. 

(Adres zamieszkania) 

 

 

Wniosek o wydanie zgody na instalację i eksploatację  

punktu ładowania o mocy poniżej 11 kW wraz z oświadczeniami 

 

Zgodnie z art. 12 b ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności 

i paliwach alternatywnych (dalej: „Ustawa”), jako …………(w tym miejscu wpisz czy jesteś 

właścicielem czy np. najemcą posiadającym tytuł prawny do lokalu)………………… lokalu 

mieszkalnego nr ……… znajdującego się w budynku położonym …..……… (w tym miejscu 

wpisz adres budynku) ……………………., dla którego Sąd Rejonowy ……………… (w tym 

miejscu wpisz nazwę sądu) …………., ……(w tym miejscu wpisz numer wydziału ksiąg 

wieczystych) Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW numer ………(w tym 

miejscu wpisz numer księgi wieczystej lokalu)…………………… oraz przysługującego mi 

wyłącznego prawa do korzystania ze stanowiska postojowego (w tym miejscu wpisz dane 

stanowiska postojowego, gdzie jest położone, jaki ma numer) wnoszę o wyrażenie zgody przez 

……………… (w tym miejscu wpisz adresata niniejszego wniosku) na instalację i 

eksploatację punktu ładowania samochodów elektrycznych/hybrydowych o mocy 

mniejszej niż 11 kW przy stanowisku postojowym numer ………(w tym miejscu wpisz 

numer stanowiska postojowego)……….., do którego posiadam wyłączne prawo 

korzystania.  

Zgodnie z art. 12b ust. 3 pkt 1 Ustawy oświadczam, iż zobowiązuję się do pokrycia 

wszelkich kosztów związanych z instalacją punktu ładowania, tj. kosztów ekspertyzy, kosztów 

zakupu i montażu tego punktu przy stanowisku postojowym numer …… (w tym miejscu wpisz 

numer stanowiska postojowego), położonym ………… (w tym miejscu wpisz dane stanowiska 

postojowego, gdzie jest położone) ……………., do którego przysługuje mi wyłączne prawo 

korzystania.  

 



Zgodnie z art. 12b ust. 3 pkt 2 Ustawy oświadczam, iż posiadam tytuł prawny do lokalu 

mieszkalnego nr ……….. znajdującego się w budynku położonym …………(w tym miejscu 

wpisz adres budynku)………………………… dla którego Sąd Rejonowy ……………… (w 

tym miejscu wpisz nazwę sądu), ……(w tym miejscu wpisz numer wydziału ksiąg wieczystych) 

Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW numer ………(w tym miejscu 

wpisz numer księgi wieczystej lokalu). 

Dodatkowo w przypadku kiedy wnioskodawca nie jest właścicielem lokalu 

mieszkalnego 

Zgodnie z art. 12b ust. 3 pkt 3 Ustawy w załączeniu przedkładam zgodę właściciela 

lokalu mieszkalnego nr ……….. znajdującego się w budynku położonym …………(w tym 

miejscu wpisz adres budynku)………………………… dla którego Sąd Rejonowy 

……………… (w tym miejscu wpisz nazwę sądu), ……(w tym miejscu wpisz numer wydziału 

ksiąg wieczystych) Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW numer 

………(w tym miejscu wpisz numer księgi wieczystej lokalu) na instalację punktu ładowania 

samochodów elektrycznych/hybrydowych o mocy mniejszej niż 11 kW przy stanowisku 

postojowym numer ………………… (w tym miejscu wpisz dane stanowiska postojowego, 

gdzie jest położone). 

 

 

 

 

…………………………………………….. 

(Podpis ) 


