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W sprawie: Wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej – naliczenie opłat (etap II) 

 

1. Od czego zacząć? 

Należy złożyć wniosek wraz z załącznikami:  

 

 Prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowę 

 Oświadczenie wnioskodawcy o wartości nieruchomości lub operat szacunkowy (nie 

wymaga się w przypadku wyłączenia gruntu o powierzchni do 500 m2 na cele budowy 

budynku mieszkalnego jednorodzinnego) 

 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).  

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).  

Należność za trwałe wyłączenie z produkcji gruntów rolnych ustala się proporcjonalnie do 

powierzchni wyłączanego gruntu.  

Należność za wyłączenie z produkcji rolniczej 1 ha gruntów rolnych wynosi:  
Grunty orne i sady, pod budynkami i urządzeniami 

wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych oraz pod 

zadrzewieniami i zakrzewieniami śródpolnymi, w 

tym pod pasami przeciwwietrznymi i urządzeniami 

przeciwerozyjnymi 

Łąki i pastwiska trwałe, pod budynkami i 

urządzeniami wchodzącymi w skład gospodarstw 

rolnych oraz pod zadrzewieniami i zakrzewieniami 

śródpolnymi, w tym pod pasami przeciwwietrznymi i 

urządzeniami przeciwerozyjnymi 

Klasa Należność (w zł) Klasa  Należność (w zł) 

Wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego 

I 

II 

IIIa 

IIIb 

437 175 

378 885 

320 595 

262 305 

Ł i Ps I 

Ł i Ps II 

Ł i Ps III 

437 175 

361 398 

291 450 

Wytworzone z gleb pochodzenia organicznego 

IVa 

IVb 

V 

VI 

204 015 

145 725 

116 580 

 87 435 

Ł i Ps IV 

Ł V 

Ps V 

Ł i Ps VI 

174 870 

145 725 

116 580 

 87 435 

 

Obowiązek uiszczenia należności i opłat rocznych nie dotyczy wyłączenia gruntów z 

produkcji rolniczej na cele budownictwa mieszkaniowego: 

- do 0,05 ha w przypadku budynku jednorodzinnego, 

- do 0,02 ha, na każdy lokal mieszkalny, w przypadku budynku wielorodzinnego. 

 

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: 

Wniosek stanowi załącznik do karty usług.  

 

DODATKOWE UWAGI: 

Brak uwag 
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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 

 

 

 


