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W sprawie: Zezwolenia na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej (etap I) 

 

1. Od czego zacząć? 

Należy złożyć wniosek wraz z załącznikami:  

 

 decyzja o warunkach zabudowy lub wypis z planu zagospodarowania przestrzennego,  

 projekt zagospodarowania działki wraz z bilansem  (wyraźny obrys granic powierzchni 

niezbędnej do wyłączenia) wykonany przez osobę uprawnioną w zakresie 

budowlanym, 

 w przypadku inwestora nie będącego właścicielem gruntu- dokument poświadczający 

prawo do dysponowania gruntem (dotyczy: dzierżawy, użytkowania itp.), 

 pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika do załatwienia sprawy oraz 

dowód opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł. 

 

2. Ile trzeba płacić za załatwienie sprawy? 

Decyzja nie podlega opłacie skarbowej. 

Opłata skarbowa w wysokości 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury)                          

w przypadku załączenia pełnomocnictwa. 
Opłatę skarbową można wnieść w kasie Starostwa Powiatowego w Głubczycach lub 

bezpośrednio na rachunek bankowy Starostwo Powiatowe w Głubczycach PKO BP S.A.                   

nr 35 1020 3714 0000 4302 0012 7878.  

 

3. Wydział odpowiedzialny za załatwienie sprawy: 

Wydział Geodezji i Nieruchomości (tel: 77 405 36 84 ) 

 

4. Jak długo czeka się na załatwienie sprawy? 

Decyzja wydawana jest w terminie 1 miesiąca od złożenia kompletnego wniosku. W sprawach 

szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu 

 

5.  W jaki sposób odebrać dokument kończący sprawę? 

Dokument kończący sprawę przesyłany jest za pośrednictwem poczty lub odbiór osobisty.  

6.  Przepisy prawne obowiązujące przy postępowaniu w danej sprawie: 

 Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych  

 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  

 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  
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7.   O czym wnioskodawca wiedzieć powinien? 

Sprawę kończy decyzja, obowiązuje 14 dniowy okres uprawomocnienia się decyzji (liczony 

od dnia otrzymania dokumentu).  

Decyzja zezwalająca dotyczy następujących gruntów rolnych: 

 użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego 

zaliczonych do klas I, II, III, IIIa, IIIb, oraz użytków rolnych klas IV, IVa, IVb, V, i VI 

wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego, 

 gruntów pod stawami rybnymi i innymi zbiornikami wodnymi, służącymi wyłącznie 

dla potrzeb rolnictwa, 

 gruntów pod wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych budynkami mieszkalnymi 

oraz innymi budynkami i urządzeniami służącymi wyłącznie produkcji rolniczej oraz 

przetwórstwu rolno-spożywczemu, 

 gruntów pod budynkami i urządzeniami służącymi bezpośrednio do produkcji rolniczej 

uznanej za dział specjalny, stosownie do przepisów o podatku dochodowym od osób 

fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych, 

 gruntów parków wiejskich oraz pod zadrzewieniami i zakrzewieniami śródpolnymi, w 

tym również pod pasami przeciwwietrznymi i urządzeniami przeciwerozyjnymi, 

 gruntów pracowniczych ogrodów działkowych i ogrodów botanicznych, 

 gruntów pod urządzeniami: melioracji wodnych, przeciwpowodziowych i 

przeciwpożarowych, zaopatrzenia rolnictwa w wodę, kanalizacji oraz utylizacji 

ścieków i odpadów dla potrzeb rolnictwa i mieszkańców wsi, 

 gruntów zrekultywowanych dla potrzeb rolnictwa, 

 torfowisk i oczek wodnych, 

 pod drogami dojazdowymi do gruntów rolnych. 

 

Wyłączenie gruntu z produkcji rolnej to rozpoczęcie innego niż rolnicze użytkowanie 

gruntu. W momencie rozpoczęcia innego użytkowania gruntu niż rolniczy, należy złożyć 

wniosek  naliczenie stosownych opłat lub ewentualne zwolnienie z opłat za wyłączenie gruntu 

z produkcji rolniczej (etap II).  

 

Sposób kwalifikowania gruntów do poszczególnych użytków gruntowych zawiera załącznik 

nr. 6 do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.  

8.    Co przysługuje wnioskodawcy? 

Od decyzji stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za 

pośrednictwem Starosty, w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania. 

9.     Wzór wniosku do pobrania: 

w Wydziale Geodezji i Nieruchomości parter, pokój 105 lub na stronie internetowej powiatu 

pod adresem www.powiatglubczycki.pl,  

DODATKOWE UWAGI: 

Brak uwag 

 

 

 

 

 

http://www.powiatglubczycki.pl/
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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:  Aleksandra Suchińska                   Zatwierdził: Zbigniew Szmuc 

 

 

 


