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Data zatwierdzenia: 

05.02.2021 

 

Data aktualizacji: 

 

 

 

W sprawie: 

Nieodpłatne przeniesienie własności działki gruntu pod budynkami z tytułu przekazania 

gospodarstwa rolnego na Skarb Państwa 

 

1. Od czego zacząć? 

Złożyć wniosek do Starosty Głubczyckiego o nieodpłatne przyznanie na własność działki gruntu 

pod zabudowaniami  ze wskazaniem położenia działki, jej numeru  i numeru księgi wieczystej.   

 

2. Ile trzeba płacić za załatwienie sprawy? 

Zwolnione z opłaty.  

 

3. Wydział odpowiedzialny za załatwienie sprawy: 

 

Wydział Geodezji i Nieruchomości  ( tel. 77 405 36 84, pokój nr 105 ). 

 

4. Jak długo czeka się na załatwienie sprawy? 

 

Bez zbędnej zwłoki. Okres od złożenia wniosku do wydania decyzji wynosi 30 dni. Termin ten 

może ulec zmianie ze względu na brak kompletnych dokumentów, bądź konieczności 

wykonania  prac geodezyjnych. 

 

5.  W jaki sposób odebrać dokument kończący sprawę? 

 

Urząd przesyła decyzję za pośrednictwem poczty. 

  

6.  Przepisy prawne obowiązujące przy postępowaniu w danej sprawie: 

Ustawa z dnia 24 lutego 1989 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników  

indywidualnych i członków ich rodzin oraz o zmianie ustawy o podatku rolnym  

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego  

 

 

7.   O czym wnioskodawca wiedzieć powinien? 

1. Wniosek musi być złożony przez wszystkie uprawnione osoby lub przez jedną                               

z tych osób z podaniem adresów zamieszkania wszystkich pozostałych 

uprawnionych osób.  

 

 



2 
 

2. Załączniki: 

 decyzja w sprawie przejęcia gospodarstwa rolnego za emeryturę, rentę lub 

spłaty pieniężne wydana na rzecz wnioskodawcy lub jego poprzednika 

prawnego; 

 dokumenty potwierdzające tytuł własności do budynków np. aktualny odpis 

z księgi wieczystej, akt notarialny, akt własności ziemi; 

 

8.    Co przysługuje wnioskodawcy? 

 

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu. 

 

9.     Wzór wniosku do pobrania: 

 

Brak wzoru wniosku 

 

DODATKOWE UWAGI: 

 

Brak uwag 

 

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: Krzysztof Hołda                                              Zatwierdził: Zbigniew Szmuc 

 

 

 

 

 

 


